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Ή έκκύβευσ ις τοΰ ήμετέρου Λ α 
χ ε ίο υ  Β ιβ λ ίω ν ,  ή τ ις  είχε προκηρυ- 
χθή διά τη ν In'' Δεκεμβρίου, άνα- 
βάλλεται μέχρι τή ς  1ί« ’Ιανουαρίου 
1890, καθ’ ήν  ήμέραν θά παραδο- 
θώσι καχ τά κέρδη. Τοΰτο άναγκα- 
ζόμεθα νά  πράξωμεν ώ ς  έκ τή ς  κα- 
θυστερήσεως τή ς συνδρομής όλίγων  
εχσέτχ συνδρομητώ ν ήμώ ν πρό π ά ν
των έν Α λεξάνδρειά  καχ λο ιπο ΐς πε- 
ριχώροις τή ς  Α ίγυπτου, τοΰς όποι
ους μάλιστα, παρακαλοΰμεν νά  έπ ι- 
σπεύσω σι τή ν έξόφλησ ιν τώ ν λαχεχ
οφόρων αποδείξεων τω ν — δι’ α ιγ υ 
πτιακώ ν γραμματοσήμω ν έν έπ ιστο
λή έπ ι συστάσει, είτε άπ ’ εΰθείας 
πρός τή ν  δ ιεύθυνσ ιν , είτε πρός τόν 
γενικόν έν ’Α λεξάνδρειά πράκτορα 
ήμώ ν κ. Π. Γριτζάνην — χάριν τών  
άλλω ν, ο ΐτ ινες έπλήρωσαν ήδη και 
άξιοΰσ ι ταχεϊαν τή ν  έκκύβευσιν.Τ ήν  
αΰτή ν παράκλησιν άποτείνομεν και 
πρός τους έν Ά θ ή ν α ις  κκ. Συνδρο- 
μητάς ήμών.

j i  Δ ι ε τ θ τ ν ς ι ς

Aiipcov 17ΐν Ίανουαρίου γενήσετα ι 
ή έκκΰβευσ ις τοΰ

ΛΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ 
τή ν  δε προσεχή π έμπτην δημοσιεύ
εται τό αποτέλεσμα.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ
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ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

[Συνέχεια]

Θ'

Έ ν τούτοις ώφειλεν άκόμη νά διαρκέσγι 
ή απαίσιος έκείνη πολιορκία, ή έπιχειρη- 
θεΐσα παρά πάσαν έλπίδα έπιτυχίας καί 
παρά την γνώμην τοΰ Κουρμπέ, παρατα- 
θεΐσα δέ ενεκα τής βραδύτητας, μεθ’ ής I 
άπεστάλησαν αί άναγκαΐat έπικουρίαι. 
Ή  χολεοα έγκατεστάθη έν τώ γαλλικώ 
στρατοπέδω πολλαπλασιάζουσα καθ’ έκά
στην τά θύματά της. Έδέησεν έν Τάμ- 
Σουι καί Μάτ-Σοΰ νά ίδρυθή ειδικόν νε- 
κοοταφεΐον διά τοΰς γάλλους στρατιώ- 
τας. "Ω ! πόσα θύματα έστοίχισαν είς 
την πατρίδα τά  ένέχυρα έκεΤνα, τ ’ άπαι-  
τούμενα παρά τής πολιτικές.

"Οτε δ ναύαρχος έγένετο έπί τέλους ! 
κύριος τοΰ Κέ-Λοΰγκ καί τών διάσημων 1 
ανθρακωρυχείων,ή διπλωματία έπανέλαβε 
τό εργον της. Τά ψεύδη τοΰ Λί-Χούγκ- 
Τσάγκ ήρχισαν έκ νέου. Ή  σινική έπιτη- 
δειότης συνίστατο »ίς τό νά κουράζη δι’

άκαταπαύστων υπεκφυγών την «ίσχυοο- 
γνωμοσύνην της Γαλλίας».

Επτά μήνες είχον παρέλθει άφότου ό 
Φριδερΐκος Πλεμόν επεσεν ΰπό τάς έχθρι- 
κάς σφαίρας, πληγωθείς κατά μέτωπον, 
άλλά χωρίς ν’ άποθάνγ], Τά τραύματα 
τοΰ σώματος είχον έπουλωθή, άλλά τά 
τής καρδίας του ημασσον άκόμη. Ποία 
ητο ή ζωή του κατά την ώραν έκείνην.Ή 
Λευκή είχε νυμφευθή' ή μήτηρ του είχεν 
άποθάνει. Σχεδόν ταυτοχρόνως είχε λά 
βει την έπιβεβαίωσιν τών δύο έκείνων 
θλιβερών ειδήσεων. Τό μέλλον έφοάσσετο 
πρό τών οφθαλμών του. Ό  θάνατος δέν 
ήθέλησε νά τόν παραλάβϊ). Ύπετάχθη  ώς 
ήρως είς τήν τύχην του καί έβάδισεν είς 
τήν ένώπιόντου σκληράν καί ϊνδοζον όδόν.

Ύπάρχουσι στιγμαί έν τφ  βία), καθ’ 
&ς καί αυτά τά περικυκλοΰντα ημάς ά 
ψυχα αντικείμενα άναμίγνυνται δεσποτι- 
κώς είς τήν υπαρξίν μας. Αΰτά δ ιατη- 
ροΰσι τάς άναμνήσεις, τάς ένσαρκοΰντας 
τρόπον τινά, χάρις δέ είς αΰτό τό παρελ
θόν δι' οΰ άποκτώσιν εΰγένειάν τινα α 
πεκδύονται, ούτως είπεΐν, της δλης των.

Άφότου δέν έκυβέρνα τό τορπιλλοβό- 
λον του ό Πλεμόν ήσθάνετο είδός τ ι νο
σταλγίας. Ταλαίπωρον 29 ! Πολλάς πε- 
οιπετείας Ισχεν έν τώ βραχεί, ά λλ ’ εΰγε- 
νεΐ σταδίψ του. Έν πρώτοις, ώς δργανον 
μάχης, είχεν έκτελέσει τεράστια έν Φοϋ- 
Τσέου. Ά λ λ ’ εχουσι καί τά πράγματα έ
νίοτε τύχην άξιοθρήνητον. "Ο νικητής 
τοΰ Π ρα-Βάγχ ,  ώς οί άδελφοί τών μονα
στικών ταγμάτων, έδέησε νά ΰποταχθή 

j  εις τοΰς νόμους αΰστηράς ιεραρχίας καί 
ί νά κατέλθϊ] άπό της βαθμίδος τών ύψη- 
j λών κατορθωμάτων είς έ'ργα ταπεινότε

ρα. Είχε μεταβληθή νΰν είς πλωτήν δε- 
| ξαμενήν. Ή τ ο  αξιολύπητος ή θέα του. 

Είχεν άφαιρεθή τό σκέπασμα ενεκα τών 
αναγκών τής ύπηρεσίας. Ή  μηχανή έ- 
βλάβη. Ό  ιός κατέτρωγε τήδε κάκεΐσε 
τό σκάφος' δ άξων ετριζε θλιβερώς ώς πε

ι παλαιωμένος πρίων ξέων σκληρόν λίθον, 
έπειδή δ’ έπεκράτει συνήθως έπ’ αΰτοΰ 

( άνάπαυσις νΰν καί τά φώτα ήσαν έσβε- 
σμένα, τό ον αΰτό τό γοργόν ώμοίαζε 
τώρα προς ναυάγιον φερόμενον ώς ερμαιον 
ΰπό τών κυμάτων.

Τί ε'μελλε νά γείνν) τό σώμα αΰτό τό 
στερούμενον ψυχής ;

Μελαγχολία άφωνος καί βαθεΐα κατέ
λαβε τόν Πλεμόν βλέποντα τό πτώμα έ- 
κεϊνο τοΰ 29. Συνειθισμένος νά διαγιγνώ- 
σκη τόν λογισμόν τών άλλων, ώς καί π ά 
σαν λεπτομέρειαν τής ΰπηοεσίας δ ναύ
αρχος δέν έβράδυνε νά έννοήσγ) τήν λύ 
πην ταυτην τοΰ ύπασπιστοΰ του, ήν άλ
λοι θά έχλεύαζον. Τήν ήμέραν, καθ’ ήν δ 
Β αγ ία ρόοg άποπλέον άπό τάς άκτάς τής 
Φορμόζης διηυθύνετο είς Πεσκαδόρες έρ- 
ρυμούλκησε καί τό τορπιλλοβόλον, ό δέ 
Κουρμπέ,πλησιάσας πρός τόν ΰπασπιστήν 
του, είπεν αΰτώ μετά πατρικού μειδιά
ματος :

—  Θά λάβω ανάγκην σοΰ καί αΰτοΰ 
μετ ολίγον. Έπληροφορήθην δτι σινικός 
στόλος θά έλθγ) νά μάς κόψϊ) τάν δρόμον.

Τό lap ήτο ήδη άοκούντως προκεχω- 
ρημένον. Ά λ λ ά  δέν είχε παρέλθει άκόμη 
αρκετόν διάστημα άπό' τής ισημερίας,· 
ώστε νά μή ύποστώσι τόν τελευταΐον α ΰ 
τής άντίκτυπον. Νύκτα τινά, ολίγον πριν 
έξημερώσγι, έξερράγη δ τυφών, έκ τών 
συνήθων έκείνων είς τάς θαλάσσας τής 
Σινικής. Ήρχετο ταχΰς καί έφήμερος 
άπό τά  παράλια τής Βορνέου μέχρι τών 
παραλίων τής Κορέας. "Απας ό στόλος 
περιελήφθη έντός τής μανιώδους δίνης. 
Όσον παροδική καί άν ήτο ή προσβολή, 
ήτο δμως πάντοτε φοβερά.

Έ πί δύο ώοας ή στήλη τοΰ μετεώοοι> 
περιεδινεΐτο άνωθεν τών ΰπερηφάνων πο
λεμικών σφαιρών, συστρέφουσα αΰτά άνί- 
σχυρα, καταπεπονημένα, συντρίβουσα καί 
άφαρπάζουβα ώς κάρφη τάς κεραίας τώ ν  
γ ιγαντ ια ίων  αΰτών θαλασσοδρόμων, α τ ι -  
να είχον ταπεινωθή ώς άτομα άπολωλό- 
τα έντός τοΰ χάους. Ή  πάλη υπήρξε φο
βερά καί ΰψίστη, απέναντι δέ αΰτής αί 
πρός άλλήλους μάχαι τών ανθρώπων έ- 
φαίνοντο παιδιαί. Πάντες ΐξεπλήρωσαν 
τό καθήκον των, ή δέ θέλησις κατενίκησε 
τήν τυφλήν ίσχύν. Τά πλοία έξήλθον ή- 
κρωτηριασμένα, άλλά ζώντα έκ τοΰ τ υ 
φώνας.

Αίφνης, ένώ ήρχιζον ν’ άναπνέωσιν έπί 
τή παρελεύσει τοΰ κινδύνου, κΰμα πελώ 
ριον ήγέρθη είς άπόστασιν πεντήκοντα 
μέτρων δπισθεν τοΰ Βαγ ιά ρδο ν .  Έπήλθεν 
απειλητικόν, σεΐον τήν έξ άφροΰ χαίτην 
του, ύψούμενον μέχρι τών καρχησίων καί 
έπέπεσεν ώς μία μάζα έπί τοΰ θωρηκτοΰ, 
δπερ έκάμφθη έκ τής φοβεράς ορμής. Ά 
φοΰ παρήλθε καί τό πλοΐον άνυψώθη π ά 
λιν , δσοι διέφυγον τήν προσβολήν Ιρρη- 
ξαν κραυγήν.

Ό  κάλως δι’ οΰ έρρυμουλκεΐτο τό 29 
είχε διαρραγή. Είς άπόστασιν είκοσι μέ
τρων δπισθεν τό τορπιλλοβόλον μόνον έν 
τφ  μέσψ τοΰ έξηγριωμένου Ώκεανοΰ έ- 
πάλαιε κατά τοΰ έχθροΰ του. Ένόμιζέ 
τις δτι ή θάλασσα, έμμανής διότι δέν ή 
δυνήθη νά παρασύσϊ) τόν κολοσσόν, έζε- 
δικεΐτο έπί τοΰ πυγμαίου διά τήν τα π ε ι
νωτικήν αποτυχίαν της.

Πάντες ήσαν έπί τοϋ καταστρώματος. 
Ή  ήμερα είχεν ήδη άνατείλει είς τόν 
φαιόν έκ τών άτμών οΰρανόν. Καθόσον 
δέ τό θωρηκτόν, ωθούμενον ΰπό τής ελι— 
κός του, Ιφευγε διευθυνόμενον πρός βορ- 
ράν, οί θεαταί τής παραδόξου ταύτης 
σκηνής ήδυνήθησαν νά παρασταθώσιν είς 
πάσας τάς φάσεις τής άγωνίας τοϋ τορ- 
πιλλοβόλου.

Έθεάθη άνερχόμενον καί κατερχόμε- 
νον, ύπερβαΐνον τά τεράστια βουνά τοϋ 
δδατος, βυθιζόμενον είς τάς διανοιγομέ- 
νας ΰπ ’αΰτό αιφνίδιους άβύσσους. Τό μέ- 
ταλλον είχεν αποκτήσει φωνήν. Έκαστον 
κύμα, τύπτον τό σιδηβοΰν σκάφος, είσορ- 
μών είς τά κοιλώματά του, είς τήν κα

ί πνοδόχην, άποσπών τά φατνώματα τών 
j έγκαταλελειμένων θαλάμων, παρήγε κρό- 
; τον θρηνώδη. Ύ σ τά τη  κραυγή βραγχνή, 

στρηνής, ώς ν’ άπέκτα βΐφνης τό «λοΐον 
είδός τ ι  ζωής, δπως έκφέρ ι̂ άράν κατά τής

I
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θκλάσσης, άντήχησεν £ί ς τόν αέρα.Καί τό 
*2ν έληξεν. Έφάνη κοχλασμός τις σφο- 
δοός. Τό τορπιλλοβόλον κατεβυθίσθη έκ 
τών δπισθεν.

Ακίνητος, μέ τοΰς οφθαλμούς απλα
νείς, κατεχόμενος ΰπό είδους τινός εΰη- 
4)είας ό Φριδερΐκος Πλεμόν παρηκολού- 
θησε τήν σκηνήν ταύτην. Διάβροχος έκ 
τοΰ θαλασσίου ύδατος, παγωμένος, τρέ- 
μ ω ν  έκ τοΰ σφοδροΰ ρίγους, οΰδ’έπί σ τ ιγ 
μ ή ν  άπέστη τοΰ θεάματος, οΰ μετά προ
σοχής παρηκολούθησε πάσας τάς λεπτο
μέρειας. Δύο δάκρυα, άτινα δέν έπεχεί- 
ρησε νά συγκρατήσγ], έρρεον βραδέως έπί 
τών ήλιοκαών καί τετραυματισμένων π α 
ρειών του.

Τό πάν συνετρίβετο, τό παν άπεσπάτο 
έκ τής ζωής του. Ώς καί αΰτό τό σκά
φος, άθροισμα ξύλων καί σιδήρων, άφγ)- 
ρεΐτο άπό τής έρήμης τύχης του. Μετ’ 
αΰτοΰ συναπώλλυτο μέρος τοΰ παρελθόν
τος του, τό ποοσφιλέστατον είς τήν ψυ 
χήν του. Έπιβαίνων τοΰ έξαφανισθέντος 
‘29^ είχε διέλθει άλλοτε νικηφόρος διά 
μέσου άλλης τρικυμίας καί έπί τοΰ στε
νού αΰτοΰ καταστρώματος, έντός τοΰ συν
τετριμμένου θαλαμίσκου ή Λευκή περιέ
φερε τάς πρώτας αΰτής έκπλήξεις, τήν 
παιδικήν φαιδρότατα, ήν ό έρως μόλις 
έξήγειρεν έκ τής άγνοιας. Τήν ένεθυμεΐτο 
γελώσαν εις τά καταφύγια  έκεΐνα, δπου 
είς άνήο μόλις ήδύνατο νά σταθή όρθιος, 
άποτείνουσαν αΰτφ  άπλοϊκάς έρωτήσεις 
μέ τό άξιολάτρευτον μειδίαμα τής είλι- 
χρινείας.

Άνελογίζετο τά έν Τουλόνι γενόμενα 
πειράματα, δι’ ών έίχεν αποκτήσει φή
μην άπαίσιον διά τόν έρωτά του' άνελό- 
-γίζετο τήν συγκίνησιν τής νεάνιδος, δτε 
τήν έπαύριον τών πειραμάτων τόν καθι
κέτευε δακρύουσα νά θυσιάσν) τήν πρός 
τά ναυτικά κλίσιν του.

Δέν είχε πλέον τορπιλλοβόλον, άλλ ’ 
οΰτε μνηστήν. Τά σκάφος είχεν έπιζή- 
■σει καί μετά τόν θάνατον τοΰ έρωτός του. 
Ά λ λ ά  καί αΰτά έξηφανίζετο νΰν, παρα- 
■φερόμενον ΰπό τών κυμάτων, έξαφανιζό- 
μενον έντός τής λήθης, είς ήν καταλή- 
γουσι τά πάντα.

Ό  άξιωματικός Ιμεινεν άφωνος, βεβυ- 
θισμένος είς τήν μελαγχολικήν αΰτοΰ 
ρέμβην. Δύο μόνοι λογισμοί τόν ένεθάρρυ- 
Λ*ον, δπως ύπομένγ) άκόμη τήν ζωήν, δ
πως εύρίσκν) είς αΰτήν άκόμη θέλγητρα, 
δπως μή θραύσγι ίδιοχείρως τήν κύλικα 
τής πικρίας : ή Ιΐατρίς του καί ό Θεός.

Αίφνης, δπως τήν ήμέραν τής έκ Κέ- 
Λοΰγκ άναχωρήσεως, μία χείρ άπετέθη 
έπί τοΰ ώμου του.

Έστράφη.
Ητο πάλιν ό ναύαρχος.

Ή  σοβαρά φωνή του ειπεν αΰτφ  μετά 
-πραότητας :

— Κλαΰσε, παιδί μου, έννοώ τά δά- 
κρυά σου.

Έ π ί τή θέα τοΰ άνδρός έκείνου αί ί-  
δέαι τοΰ Πλεμόν ήλλαξαν έν τώ άμα.

Ή  μορφή τοΰ ναυάρχου ήτο δλως άλ- 
"λοία. Τά ισχνά αυτοΰ χαρακτηριστικά,

ών τό άκανόνιστον άπετέλει σχεδόν καλ
λονήν, περιεβάλλοντο κατά τήν ώραν έ
κείνην μεγαλοπρέπειαν ύπεράνθρωπον. Τό 
ύψηλόφοον αΰτοΰ μέτωπον περιέστρεφεν 
οίονεί φωτεινή στεφάνη.
■ Ό  Φριδερΐκος ήσθάνθη φρικίασιν. ’ Αρά 

γε οί ζώντες έ'φεοον έφ’ έαυτών τό σεβα
στόν, άλλ ’ άπαίσιον σημεΐον τοΰ προορι
σμού ; έμελλε νά τό μάθγι μετ’όλίγον.

Φεΰ ! άκόμη αί θλίψεις του δέν είχον 
έξαντληθή. Όνόματά τινα έλειψαν κατά 
τήν πρόσκλησιν. Ή  τρικυμία είχεν έκλέ- I 
ξει τήν λείαν της καί δεν ήοκέσθη μό- j 
νον είς τό 29. Μεταξύ τών έξαφανισθεν- 
των ένός ή απώλεια έλύπησε βαθύτατα 
τόν αξιωματικόν. Ό  Κλέτος είχε γίνει ■ 
άφαντος παρασυρθείς ΰπό τών κυμάτων, j 

Ό τ ε  ό στόλος μετά τήν κατοχήν τών ί 
Πεσκαδορών προσωρμίσθη είς τόν δρμον I 
τοΰ Μά-Κούγα τό μέγα δράμα, δπερ άπό 
δύο ήδη έτών διεξήγετο είς τήν άπωτά- 
την Α νατολήν , έσχε τήν τελευταίαν αυ- , 
τοΰ πράξιν. Τήν 11 ’Ιουνίου ό ναύαρχος | 
Κουρμπέ έξέπνευσεν.

["Επεται σ υ ν έ χ ε ι α ] .  Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς

Β Σ Ε Β Ο Λ Ο Δ  Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Β Σ Κ Η

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

[Συνέχεια]

Έξελθών ΰπό δεδικαιολογημένον πρό
σχημα τοΰ θαλάμου ήσύχως, έπληρο- 
φορήθη παρά τοΰ υπηρέτου του, ποίαν 
κυρίως ήμέραν καί ώραν έπεσκέφθη τήν 
κατοικίαν του ή Λιουδμήλα. Ή  ΰπό τοΰ 
θαλαμηπόλου δοθεΐσα ήμερα έντελώς συν
έπιπτε μετά τής ΰπό τής Παλάσσας άνα- 
φερομένης. «Ώ σ τε  ήλθε παρ’ έμοί», πάνυ 
δεδικαιολογημένως συνεπέρανεν ό Βελτί
στσεφ' άλλ' ό συμπερασμός οΰτος οΰδέν 
έτι άπολύτως πραγματικόν έδήλου.

— Τώρα άκουσ' έδώ νά σοΰ είπώ, Πα
λάσσα , μετά μερίμνης άπετάθη οΰτος 
πρός τήν ξενιζομένην, έπανελθών είς τά 
σπουδαστήριον, είπέ μου, ήργησε νά έπι- 
στρέψγ) τότε είς τό σπίτι ή Λιουδμήλα 
Σεργέεβνα ;

—  Σέ μια ώρα, δχι περισσότερο.
-— Καί ύστερα έπέστρεψε 'ς το σπίτι ; 

Καλά. Καί τ ί  έκαμε ύστερα ’ςτό σπίτι 
δταν ή λ θ ε ;

— Δέν 'ξεύρω νά σάς ’πώ, γ ια τ ί  έ- 
κλείσθηκε καί πάλιν είς τάν κοιτώνα της 
καί μόνον είς τάς δύο πειά μέ διέταξε νά 
καλέσω έ'να άμάξι.

— Πώς ! πάλιν άμάξι ; μετά ζωηρό
τατος ήρώτησεν ό Πλάτων.

— Πάλιν.
—  Καί δέν ’ ξεύρεις ποΰ έπήγε ;
— Καί βέβαια -τά ’ξεύοω ! καυχωμένη 

είπεν ή Παλάσσα, γ^ά τοΰτο σάς λέγω 
πώς αδίκως ζηλεύετε καί χαλάτε τήν ή- 
συχία σας. Έ γώ  ή Γδια μάλιστα έρμή- 
νεψα τάν άμαξά τόν δρόμο Σβετσνόϊ, καί

’ςτήν οδόν Σβετσνόϊ, τό ξεύρετε κ ι ’ό ίδιος, 
κάθεται ή μητέρα της. ’Στής μαμάς της 
έπήγε.

‘Η άπάντησις αΰτη, ώς χαρωπή έλ- 
j πίς διέλαμψεν εις τήν συνείδησιν τοϋ 

Βελτίστσεφ.
— Δέν ενθυμείσαι, έξηκολούθησεν οΰ

τος, προσπαθών νά φανή δσον οιόν τε ή- 
ρεμώτερος, είχε πάρει μαζύ της κανένα 
πράγμα ;

—  Ό χ ι ,  μοϋ φαίνεται, πώς είχε στά 
χέρια της ενα κομποδεματάκι...

— Κομποδεματάκι ;
Ό  Βελτίστσεφ έκ τής χαράς μικροΰ 

δεΐν έρρίπτετο είς τόν τράχηλον τής Πα
λάσσας.

—  Καί δταν έπέστρεψε είχε μαζύ της 
τά κομπόδεμα ή δέν τό είχε ;

— Νομίζω πώς . . .  δταν έπέστρεψε δέν 
τώχε, προσπαθούσα νά ένθυμηθή είπεν ή 
κοοασίς. Ναί- έτσι είνε,δέν τώχε ! έπεβε- 
βαίωσεν αυτη.

— Κ’ έμεινε πολλήν ώρα ’ς τής μητέ
ρας της ;

— ’Στής τέσσερες πειά έγύρισε κ’ έπεσε 
νά κοιμηθή... Έ γώ  τήν έγδυσα.

« 'Ώστε τά χρήματα τά έχει ή μήτηρ 
της ! . . .  Ίδοΰ λοιπόν ποιαι είνε αί πι,βταί 
χεΐρες ! », όργιλως διελογίσθη ό Βελτί-  

J στσεφ.
— Τώρα είπέ μοι είλικρινώς, έξηκο

λούθησεν οΰτος' ήτον κανένας είς τής 
Λιουδμήλα; Σεργέεβνας είς τά διάστημα 
τών ήι/,εοών ,αΰ τών ποϋ έγώ δέν ειχα έλ 
θει ;

— Έκτός τής μαμάς της κανένας άλ 
λος δέν ήλθε καί αΰτή πουθενά δέν έπή- 
γε' ή μαμά της δμως ήλθε δυό φοραΐς, 
έκοινοποίησεν ή θεοαπαινίς.

— Καί δέν άκουσες τ ί  έλεγαν μεταξύ 
των ;

— Ποΰ νά ’ξεύρω έ^ώ τα ΐς  όμιλίαις 
τών άφεντάδων! συνέσπασε τοΰς ώμους ή 
Παλάσσα' γ ια τ ί  ώμιλοΰσαν μεταξύ των 
δλο σιγά καί είχαν ταίς θύραις κλεισταίς, 
καί δταν έγώ έμβαινα διά καμμιά έργα- 
σία, έκείναις αμέσως έκοβαν τήν ομιλία 
των καί ’μπροστά μου καμμιά ομιλία 
δέν έκαμναν.

«Στή μητέρα τ η ς ! . . .  ώ, ναί! τώρα είνε 
βέβαιον δτι τά  έχει ή μητέρα τη ς !» ,  δι- 
ελογίζετο ό Βελτίστσεφ διαβαίνων έν τ α 
ραχή τό δωμάτιον.

—  Ά κουσ ’ έδώ, Παλάσσα! μετ’ άπο- 
φάσεως έστη οΰτος πρό τή·ς θεραπαινί- 
δος, ασκαρδαμυκτί θεωρών αΰτήν είς τοΰς 
οφθαλμούς καί ο’ικείως θέτων τήν παλά
μην έπί τοϋ ώμου της" δός μου τά χέρι 
σου!., έτσι δά!.. ένθυμεΐσαι τ ί  σοϋ έπρό- 
τε ινα .. .  έγώ θά κρατήσω τάν λόγον μου, 
τήν άρχήν τήν είδες πλέον σήμερα . . .  άν 
θέλνις νά γείνγις εΰτυχής, άν θέλγις νά σέ 
άνταμείψω καί σέ έξασφαλίσω, άνάλαβε 
νά μέ βοηθήσης !. . Μοϋ δίδεις τόν λόγο 
σου θέλεις νά μοΰ γίν/ις δούλη πιστή 
καί φίλη ;

—  Τί λόγος, Πλάτον Βασίλειεβιτζ, 
μήπως δέν είμαι έτοιμος πάντοτε ! άκ- 
κιστικώς ταπεινώσασα τοΰς οφθαλμούς



ΰπέλαβεν ί) κορασίς' καί όχι νά ’π έτε  
άπό κανένα συμφέρο, παρά έτσι μονάχα 
γ ια τ ί  σάς άγαπώ .. .

— Γιά τό καλά ποΰ τές  έκαμα καί 
τήν αγάπη ποΰ τές  είχα ή Λιουδμήλα 
Σεργέεβνα μ' έπλήοωσε μΙ μαύρη αχαρι
στία ! μετ’ αισθήματος έξηκολούθησεν ό 
Βελτίστσεφ' θά χωοισθώ μαζύ της, Πα
λάσσα.. .  πρώτα δμως πρέπει ν’ άνακαλύ- 
ψω κάτι τ ι . . .  αΰτά σΰ είμπορεΐς εΰκολώ- 
τερα νά τό κατορθώσης παρά έγώ ... Τά 
άναδέχεσαι ;

— Μέ μεγάλη μου εΰχαρίστησι, Πλά- 
τον Βασίλειεβιτζ" άλλά είς τ ί  νά τήν 
κατασκοπεύσω,άφοΰ άλλον φίλον άπό σάς 
δέν έχει ; . . .

— Αΰτό εινε πλέον 'δική μου δουλειά! 
έπιμόνως διέκοψεν ό Βελτίστσεφ. "Οταν 
έλθη δ καιρός, έγώ θά σοΰ είπώ τί πρέ
πει νά κάμης καί πώ ; νά φερθές ! Πρός 
τό παρόν όμως νά την κατασκοπεύης μέ 
περιβσοτέρα προσοχή είς όλα' ποιός, και 
ποτε, καί πόσαις φοραίς έρχεται οταν έγώ 
λε ίπω ’ ξεχωριστά νά προσεχής τήν μη
τέρα της καί προσπάθησε ν’ άκούσης την 
ομιλίαν των. Εννοείς ;

—  Πώς όχι, Ιΐλάτον Βασίλειεβιτζ!.. .  
δέν θέλει θεολογία !

—  Ά λ λ ά  κύτταξε καλά, οΰτε γρΰ ! . . .  
Πρώτον καί κύριον απα ιτε ίτα ι σιωπή. 
Κύτταξε μην άνοίξης τό στόμα σου σέ 
κανένα κ’ έχε στό νοΰ σου οτι άπά τη 
Λιουδμήλα Σεργέεβνα τίποτε δέν έ'χεις νά 
περιμένης, ένφ άπό ’μέ θά έχης απ ’ όλα!

*
* ¥

«Τώρα θά ίδοΰμεν ποιός θά κεοδίση ! 
άογίλως τρίβων τάς παλάμας διελογίσθη 
οΰτος μετά την άναχώοησιν της Παλάσ- 
σας’ θά χορέψωμεν ! . . .  Ά ν  καί τά χέρια  
ε ίνε  π ιβ τ ά ,  πρέπει δμως είς τά π ιο τ ά  α ν -  
τ ά  χέρια  νά στήσωμεν καί βρόχια πιστά. 
. . .  Τό παιγνίδι άρχίζει, παιγνίδι δυσά- 
οεστον, ίσως όχι τόσον εΰκολον, άλλά ορί
στε, Πλάτον Βασίλειεβιτζ, νά έξέλθητε 
έξ αΰτοΰ νικητής !»

Β'

'ο  Τ ά ν τ α λ ο ς  τ η ς  Π ετρ ο υπ ό λεω ς .

Την έπαύριον πρωί, δέν ειχεν έτι άφυ- 
πνισθη ό Βελτίστσεφ, δτε ό ύπηρέτης έκό- 
μισεν α ΰτφ  δύο έπιστολάς. Ή  μία πλή- 
ρης άλγους καί ταραχής ήτο παρά της 
Ειρήνης, ήτ ις .προσεκάλει αΰτόν παρ’αΰτη 
έστω έκ συμπαθείας πρός τόν έρωτά της 
τά βάσανα καί τόν φόβον της ' ή έτέοα 
παρά τέ ς  Λιουδμήλας Κόροβοφ, ήτις διά 
τοΰ ευγενεστέοου τρόπου έποότεινεν αΰτφ  
'ίνα « άμετακλήτως» ένασχοληθή περί τές  
«γνωστής ύποθέσεως». Ό  Βελτίστσεφ έ- 
ναργώς ήσθάνθη τήν ψυχράν έκείνην, έ- 
πιβάλλουσαν καί άμείλικτον θέλησιν, 
ήτ ις  αρκούντως ήτο είς αΰτόν κα 
ταληπτή , άποπνέουσα έξ όλης τέ ς  έπι- 
μελημένης άβρότητος καί τρυφεροΰ προσ
χήματος τές  τελευταίας άποβτολές.

Άμφότεραι αί έπιστολαί αΰται καί έ- 
πίκρανον καί έξώργισαν αΰτόν ταυτοχρό-

νως. Ή  μία έκ τών γυναικών τούτων τόν 
ήγάπα καί τάν ήγάπα μέχρις αΰταπαρ- 
νήσεως, άλλ’ ό έρως αΰτές  προυξένει α 
νίαν καί βάρος είς α ΰτό ν  ή άλλη δέν τόν 
ήγάπα, πολλοΰ γε καί δει, τόν περιεφρό- 
νει, έδεσποζεν αΰτοΰ, τόν έξεμεταλλεύε- 
το, τοΰ έξεμύζει τά  μέσα του, ώς ή άρά- 
χνη τήν μυΐαν, έκλεπτε καί έταπείνου 
αΰτόν, καί δμως ήσθάνετο ούτος, δτι ή 
τελευταία γυνή αΰτη ήτο πολύτιμος είς 
τήν δύστροπον καρδίαν του.

Τί ποιητέον ; Πρός ποίαν νά ύπακούση 
πρότερον ;

Νά μή ΰπάγη ποός τήν Είοήνην. Καί 
δέν θά έπήγαινα, πλήν φεΰ ! αδύνατον" 
ήτο έπάναγκες νά ΰπάγη τοσούτψ μάλ
λον,καθόσον δέν ήτο έντελώς ήσυχος περί 
αυτές , πάντοτε είχε τήν υποψίαν’ μή 
αΰτη κάμη ανοησίαν τινά, μή προδώση 
τήν ποάξιν. Νά πεοιφρονήση τήν έπιστο
λήν τές  Κόροβοφ, ήτο έτι μάλλον άδύ- 
νατον ώς είχον σήμερον τά πράγματα. Ό  
Βελτίστσεφ άνεμνήσθη δτι εινε άπεριόρι- 
στος δοΰλος αΰτές ,  ένόσω τά κλοπιμαία 
χρήματα εΰρίσκονται είς χεΐράς της. 
Ώ στε  πρέπει νά ΰπάγη, πρός τήν μέν, 
φ=οων παοηγοοίαν καί θωπείας, οφείλει 
δέ νά καταγείνη διά τήν «ΰπόθεσιν» τές  
άλλης, δίδ ων α ΰτέ  λογαριασμόν περί τές  
προόδου τών ένεργειών του. Ό  Βελτί
στσεφ άπεφάσισε νά έπισκεφθή κατά πρώ
τον τήν Ειρήνην, ακολούθως δέ νά ίδη 
καί συνδιαλεχθη πρός τόν δικηγόρον διά 
ποίων συμφωνιών ήδύνατο νά ληφθή τ ό 
διαζυγιον τής Λιουδμήλας παρά τοΰ συ
ζύγου της. Ά λ λ ά  μεταξύ τών δύο τού
των ανιαρών περιστάσεων έμεσολάβει Ιν 
έτι ζήτημα ,— σπουδαΐον ζήτημα, έγωϊ- 
σμοΰ,— τά μάλα δέ θίγον τήν καρδίαν 
του. Τό ζήτημα τοΰτο ήτο περί τοΰ τίνι 
τρόπω εΰχερέστεοον καί εΰκολώτεοον ν’ά- 
ποσπάση τά  «χρήματά του» έκ τών χει- 
ρών τές  «τρυφεοάς μαμάς».

Ό  Βελ τίστσεφ άπεφάσισε νά πορευθί) 
πρός αΰτήν ΐνα ποοβη είς τήν άναγκαίαν 
κατόπτευσιν, οΰτως είπεΐν, καί έρευνήση 
τά έδαφος. Τοΰτο ήτο τό δυσκολώτερον 
πρόβλημα έξ δλων τών κατά τήν σήμε
ρον προκειμένων έργασιών του.

*

* ■*
Είς τό ολίγον τοΰτο διάστημα, καθ’ ό 

ό Βελτίστσεφ δέν ειχεν ίδει τήν Ειρήνην, 
εΰρεν είς αΰτήν αρκούντως δεινήν μετα 
βολήν. Ή το  λίαν καταβεβλημένη, ύχρά, 
οί οφθαλμοί της ήμαυοώθησαν, τά  βλέ
φαρα κατέπεσαν , είς τό ποόσωπόν της 
άνεφάνη ποιά τις μαρασμώδης νοσηρό- 
της, νάρκη, τήν δέ πυκνήν αΰτές  μέ- 
λαιναν κόμην έναογώ; ήργύρουν λευκά 
νήματα .. .  Προδήλως ή γυνή αΰτη διετε- 
λει ύπό διαοκέ πίεσιν καταθλιπτ ικές  σκέ- 
ψεως καί πάσχοντος αισθήματος.

« Ώ ,  καί σύ, βλέπω, έγήρασες!» , διε- 
λογίσθη ό Βελτίστσεφ, ,παοατηρών αΰτήν 
είς τό φώς τ έ ς  ήμέρας.

Άνέλαβε ζωηρότητά τινα άμα τόν εϊ- 
δεν, άλλ ’ ή ζωηοότης αΰτη ήτο στ ιγμ ι
αία. Ίκέτευεν αΰτόν νά μή τήν έγκατα-

λείψη μόνην, ελεγεν δτι άπομέΤουσα μόν·η 
αισθάνεται άπειρον θλίψιν έντός τών κε- 
νωθέντων τούτων θαλάμων, δτι τήν · 
ριεύει φρίκη, δτι ή περί τοΰ έγκλήματος 
σκέψις περί τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου της 
πιέζει καί κατατρώγει αύτήν, μή δίδουσα 
αΰτη ήσυχίαν ήμέραν καί νύκτα, δτι α
δυνατεί ν ’ άποτρέψη τόν νοΰν αΰτές  άπ& 
τών τοιούτων σκέψεων καί δτι παοομοία 
ΰπαρξις καθίσταται α ΰτέ  ανυπόφορος.

— Ή  θά τρελαθώ, ή κάτι πρέπει νά 
γείνη ! άποτόμως έπεράτωσεν αΰτη τήν 
βαθέως ειλικρινή έξομολόγησίν της.

«Μόνον αΰτό μάς έλειπε ! » , μετ’άγανα- 
κτήσεως διελογίσθη ό Βελτίστσεφ. Κατά 
βάθος ώργίζετο ούτος κατά τ έ ς  Ειρήνης 
καί διά τήν έξομολόγησίν της, καί διά 
τήν άπαίτησίν της, ΐνα οΰτω μή άποχω- 
ρίζηται αΰτές  καί μάλιστα δι’ δ ,τι ήσθά
νετο καί έπασχεν αΰτη. Έπεθύμει νά εινε 
ευθυμος καί άμέριμνος, νά είνε άπαθής 
καί ήσυχος είς πάν δ,τι συμβαίνει, «καί 
άντί τούτων αίφνης μελαγχολία καί ή α 
πεχθής αΰτη άφοσίωσις!», διελογίζετο οΰ
τος άκούων τήν Ειρήνην. "Αν ήτο αΰτγ) 
ήσυχος καί άμέριμνος, θά ήτο εΰχεοέστε- 
ρον είς αύτόν ν’ άπατήση τήν οξυδέρκειάν 
της, νά τήν πο ν λή ΰη  καί δι’ αΰτών νά 
φροντίση είς βάρος της περί τών ίδιων 
ύποθέσεών του. Καί πρό τοΰ θανάτου τοΐ> 
έξαδέλφου του έτι ύπελόγιζε σχετικώς 
πρός τοΰτο είς τήν άπάθειαν καί ήσυχίαν 
της, τώρα δέ αίφνης τίποτε δέν βλέπει έκ 
τούτων.

Ό σω τρυφεοώτερον έφέρετο πρός αΰτόν- 
ή Ειρήνη, οσω βαθύτερον έξέχεεν ένώπιον 
αΰτοΰ τήν πάσχουσαν ψυχήν της, δσψ 
θερμότερον ικέτευε νά μή τήν έγκαταλίπη 
καί υποστήριξη αΰτήν είς τήν δεινήν θέ
σιν της, τοσούτω μάλλον έξωργίζετο κα τ ’ 
α ΰ τ έ ;  ό Πλάτων Βασίλειεβιτζ, τοσούτφ 
μάλλον ήσθάνετο έν έαυτώ τήν έξ αΰτές  
άποπνέουσαν ψυχρότητα καί τέλος, δταν 
αΰτη, έν μέσω τών ικεσιών καί θλίψεών 
της, διψώσα άψευδοΰς θωπείας καί παρα
μυθίας, προσήγγιζε πρός αΰτόν τό κλαυθ- 
μηρόν, άπομωρανθέν πρόσωπόν της καί 
τρυφεοώς άπέθετεν έπί τών ώμων του τάς 
άβοηθήτους χεϊοάς της, οΰτος αίφνης ή 
σθάνετο δτι καθίσταται αυτώ απεχθής.

«Καί πώς διάβολο έγώ ήδυνήθην νά 
θελχθώ ύπά τοιαύτης γυναικός ; ! » ,  μετά 
μυχίας βδελυγμίας διελογίσθη ό Βελτ ί
στσεφ, λησμονών οτι δέν ήτο δά πάντοτε 
« το ιαύτη».

Έπεθύμει όπως-δπως νά άποσπάση ά 
ποτόμως, νά προσβάλη αΰτήν, νά τήν 
χλευάση νά έξυβρίση αΰτές  τά  «γηρα- 
τεΐα» καί τόν έρωτά της, νά έκχύση έπ’ 
αυτές  δλην τήν οργήν καί άγανάκτησίν  
του, δλας τάς μετά τέ ς  Λιουδμήλας α 
ποτυχίας του, νά τη προξενήση» σκη- 
νάς, άκολούθως, «νά τά  φασκελώση δλ«  
καί νά τελείωση μιά γ ιά  π ά ντα » ,  άλλά, 
«τό ίδιον αΰτοΰ συμφέρον» άπολύτως ά- 
πηγορευεν αΰτώ τόν έλάχιστον υπα ιν ιγ 
μόν, τήν έλαχίστην μάλιστα κίνησιν, τό 
έλάχιστον βλέμμα δυνάμενον νά έκδηλώ- 
ση ένώπιον αΰτης τά πραγματικά αίσθή-



ματά του' έσκ.έφθ-/ι σταθερώς δτι «πρό; 
τ ό παρόν, δέν είν’ άκόμη καιρός», οτι 
,δ φ ε ιλ ε ν  Ιτι, δπως δήποτε νά ψεύδεται 
χαί υποκρίνεται τόν άγαπώντα , τόν συμ- 
πάσχοντα φίλον καί έραστήν, μεχρισότου 
άποκοιμήσϊ) τήν ταραχήν της ' έσκέφθη 
gTt ή ένεστώσα θέσις του άπήτει πρό 
παντός πλήρη καί απεριόριστον τήν εμπι
στοσύνην τ·ϋς «άπεχθοΰς» ταύτης γυναι- 
*ός, »αί έψεύδετο καί ΰπεκρίνετο. Ά λ λ ά  
τήν λεπτήν γυναικείαν οξυδέρκειαν δέν 
διέφευγεν οτι είς δλας αΰτοϋ τάς θωπείας 
*«ί παραμυθίας κρύπτεται άπαίσιον τι. 
Καί αΰτή δέν ήδύνατο έτι νά έξηγήσ-/) τί 
τό άπαίσιον υπάρχει έν τουτω, άλλά τό 
ένστικτον έπρόφθασεν ήδη νά έμπνεύσγ) 
αΰτή κακήν τινα προαίσθησιν καί αμφι
βολίαν.

“Οταν οΰτος παρατηρήσας τό ώρολό- 
γιον ήρξατο μετά σπουδής έτοιμαζόμενος 
νά την άποχαιρετίσγ), ζητών συγγνώμην, 
διότι ειχεν άνάγκην νά σπεύσϊ) διά λίαν 
σοβαράν ύπόθεσιν, ά λλ ’ οτι θά προσπα
θήσει νά ττ,ν έπισκεφθή σήμερον τό έσπέ
ρας, ή κ. Βελτίστσεφ θλιβερώς καί άσκαρ- 
δααυκτί παρετήρησεν αΰτόν.

— Τί βλέμμα εινε τοϋτο, Ειρήνη ; δι- 
στακτικώς καί πως τεταοαγμένως, ήρώ- 
τγισεν έκπληκτος ό Βελτίστσεφ.

Έκείνη θλιβερώς καί σιωπώσα έκίνησε 
τήν κεφαλήν.

—  Α γ α π η τή  μου, τ ί  σημαίνει τοϋτο ; 
τί, μήπως, έχομεν πάλιν μελαγχολίας ; 
είπέ μου λοιπόν τ ί  τρέχει ;

— Τί νά έχω ; έλαφρώς στενάξασα εί
πεν αυτη ' μοϋ φαίνεται δτι δέν είσαι 
πλέον ό ίδιος . . .

— Και μήπως σΰ είσαι δπως ήσο προ- 
τήτερα ; προσεπάθησεν οΰτος νά μειδιάσγ) 
θωπευτικώς, έν τούτοις, ώσεί αισθανθείς 
νέαν ώθησιν τής οργής του φοβηθείς μή 
ΰπεκρίθη κακώς τό μέρος του, καί μή τοι 
παρετήρησεν αΰτη τήν προσποίησίν του, 
καί σΰ δέν είσαι ή ’ιδία ! Έ γώ  σέ άγαπώ, 
ευτυχή, εΰθυμον, καί σΰ έγεινες μιά κλα
ψιάρα έκεϊ ! αΰτό διόλου δέν σοϋ πηγάνει.

— “Ισως έ'χεις δίκαιον, θλιβερώς έμει- 
δίασεν ή Ειρήνη, ίσως πράγματι μετεβλή- 
θην... άν καί σέ άγαπώ δπως πρότερον... 
Ξεύρεις τ ί  ! μετά λυπηρού ένθουσιασμοϋ 
ρίψασα έπ’ αΰτοϋ τά  βλέμματά της προσ
έθετα αυτη, λέγουν δτι τό έγκλημα συν
δέει τοΰς ανθρώπους στενώτερον πάσης 
συγγενείας, στενώτερον παντός δεσμοϋ, 
παντός’ Ιρωτος καί φιλίας, έγώ δέ φρονώ 
δτι τό κοινόν ήμών έγκλημα ώς νά έπρο- 
ξένησε μεταξΰ ήμών άπαίσιον χάσμα. . . 
Ναί' καί οί δύο δέν είμεθα ώς είμεθα 
πρότερον ! . . .  μεταξΰ έμοϋ καί σοϋ ώς νά 
ΐστατα ι ή σκιά τοϋ συζύγου μου...

Ό  Βελτίστσεφ αίμύλως καί μετ’ α 
στειότητας άπεκάλεσεν αΰτήν φαντασιό- 
πληκτον, άνεχώρησε δέ κατεχόμενος ΰπό 
ταραχής καί ανησυχίας.

«Δέον νά προσποιούμαι, νά προσποιοϋ- 
μαι, νά προσποιούμαι ! . . .  καλλίτερον, έ- 
πιδεξιώτερον, τεχνικώτερον, ίδοΰ πάν δ,τι 
απα ιτε ίτα ι ήδη ! διελογίζετο οΰτος πο- 
ρευόμενος πρός τόν δικηγόρον. Δέν ειν’

εΰκολον πράγμα ! Νά προσποιήσαι έδώ, 
νά προσποιήσαι έκεΐ, καί μέ αΰτήν, καί 
μ’ έκείνην, καί μέ τήν ύπηρέτριαν, καί μέ 
τήν μητέρα, καί μέ δλον τόν κόσμον, παν
τού καί πάντοτε νά ήσαι είς προσοχήν, 
νά ΰποκρίνεσαι τό πρόσωπον, τό όποιον 
άνέλαβες καί νά φροντίζγις αιωνίως νά 
ξεμπλέξνις καί πώς νά παίζγις τό μέρος 
σου έπιδεξιώτερον, Θεέ μου! Μά έδώ έπί 
τέλους καμμία μεγαλοφυΐα δέν άοκεΐ! *

Γ'

Παρλ τφ Λικηγόρω.

Ο Βελτίστσεφ έπλησίασε πρός τήν πο
λυτελή είσοδον τής οικίας, έν ή κατφκει 
δ δικηγόρος βαρών Άδόλφος Τβάνοβιτζ 
φόν Σνίτσλη. Ό  βαρών έτύγχανε παρών 
κ α τ ’ έκείνην τήν ώραν καί ό Πλάτων Βα- 
σίλειεβιτζ, είσαχθείς είς τό εΰμαρές σπου- 
δαστήοιόν του, έγένετο δεκτός φιλοφρονέ- 
στατα.

Τό πρός μελέτην προταθέν^ζήτημα ήτο 
αρκούντως γαργαλιστικόν.

—  Ecoutez cher baron, οφείλω νά 
σάς ομιλήσω μετά πάσης ειλικρίνειας, 
ήρξατο ό Πλάτων οίκείως θλίβων τήν χεΐ
ρα τού άδόλφου Ίβάνοβιτζ, έρχομαι πρός 
υμάς σχεδόν ΰπό τήν ιδιότητα τοϋ πελά 
του, καί πράγματι, άν είς τήν ΰπόθεσιν 
ταύτην δέν θά ήμην κα τ ’ δνομα πελάτης, 
έσομαι πελάτης πραγματικός, καί πρός

j  τοϋτο αναλαμβάνω δλα τά ΰλικά μέσα 
ΐ διά τήν ΰπόθεσιν ταύτην. Δέχεσθε νά γ ί-  
I νητε δικηγόρος μου ;

— Πλάτων Βασίλειεβιτζ ! έσπευσε ν’ 
άπαντήση αΰτω ό Σνίτσλη διά τής φιλο- 
φρονεστέρας προκαταλήψεως" εινε περιτ-

1 τόν νά έρωτάτε περί τούτου ! Είμεθα άμ- 
φότεροι άνθρωποι ισχυροί, καί διά τούτο 

; άρκεΐ μία σας έπιθυμία δπως άναδεχθώ 
μεθ’ δλης τής προθυμίας χάριν ΰμών οϊ- 
ους δήποτε κόπους καί φροντίδας. Ε λ π ί 
ζω δτι κοινότης τών ιδεών μας μάς καθι
στά οΰχί μόνον συναδέλφους, άλλά καί 
φίλους.Είμαι είς τάς διαταγάς σας ! Σάς 
άκούω! Δ ιατάζατε,ε ίπέτε, τ ί  έπιθυμεΐτε ;

—  Είνε, βλέπετε, μία μυθιστορική ΰ- 
πόθεσις, ήρξατο εξηγούμενος ό Β ελτ ί
στσεφ μετά τίνος σεμνοτύφου συστολής" 
άγαπώ μίαν γυναίκα, ή όποία μέ άντα-

' γαπά.Τήν άγαπώ δέ τόσον, ώστε έπιθυμώ 
νά τήν κάμω νόμιμον σύζυγάν μου, άλλά, 
έδώ υπάρχει Ιν έμπόδιον . . .

— Πιθανώς ό σύζυγος' ΰπαινίχθη ό 
φόν Σνίτσλη έ'χων γνώσίν τινα περί τών 
μεταξύ τοϋ Βελτίστσεφ καί τής κ. Κόρο- 
βοφ σχέσεων.

— Ναί, είναι ΰπανδρος, μετά στεναγ
μού έπεκύρωσεν ό Πλάτων Βασίλειεβιτζ.

—  "Ωστε πρέπει νά ζητηθή διαζύγιον ;
— Έμαντεύσατε,άγαπητέ βαρόνε! ναί, 

πρέπει νά διαζευχθοΰν, ά λλ ’ οΰτως, ώστε, 
τό δικαίωμα τοΰ νέου γάμου νά έχν) ή 
γυνή αυτη. 'Ομολογώ, δτι έγώ ό ίδιος, 
ώς έκ τών σχέσεων μου πρός τό ΰποκεί- 
μενον τούτο, στεροϋμαι παντός μέσου, δ
πως προβώ είς διαπραγματεύσεις πρός τόν

σύζυγόν της καί διά τοΰτο θά σάς παρα- 
καλέσω ν’ άναλάβητε ΰμεΐς αΰτήν τήν 
ΰπόθεσιν.

Ό  φόν Σνίτσλη έβύθισε τοΰς οφθαλ
μούς του είς τό κενόν καί διελογίζετο διά 
τοϋ σοβαρωτέρου τρόπου.

— Μμ .. .  δ ,τι έξαρτάται παρ’ έμοΰ, 
έπρόφερεν οΰτος μεταξΰ τών όδόντων του' 
δύνασθε νά ήσθε βέβαιος είς τήν πλήρη 
προθυμίαν μου, άλλά . . .  μμ .. .  ή ΰπόθεσις 
αυτη θά σάς στοιχίσν) πολλά έξοδα.

— Τί νά γείνη ! άνέσπασε τούς ώμους 
ό Βελτίστσεφ' είμαι έτοιμος πρός τοΰτο.

—  Βλέπετε, έξηκολούθησεν ό Ά δ ό λ 
φος Ίβάνοβιτζ, μετρών έπί τών δακτύλων 
του" δέον νά έχωμεν ΰπ ’ δψιν δτι ό σύζυ
γος τής κυρίας θά ζητήση ν’ άποσπάσγ) 
παρ’ ΰμών σημαντικόν ποσόν ώς άμοιβήν, 
δπως άναδεχθή τήν ΰπα ιτ ιό τητα  είς βά
ρος καί άφισγι έλευθέοαν τήν σύζυγόν του. 
Πρώτον. Πρός τούτω, άς ΰποθέσωμεν δτι 
τά έξοδα διά τήν αστυνομίαν καί λοιπά, 
σχετικώς δέν στοιχίζουν πολλά, άλλά τό 
δεύτερον σπουδαιότερον έξοδον, εινε ή 
Ιερά Σύνοδος. Γνωρίζετε βέβαια δτι έν 
γένει τά διαζύγια, είνε, διά τήν ίεράν 
σύνοδόν μας, θησαυρός καί ιδίως άν οί 
συνοδικοί ΰπάλληλοι όσφρανθοΰν δτι λαμ
βάνετε μέρος είς τήν ΰπόθεσιν ταύτην ΰ-

1 μεΐς, άνθρωπος πλούσιος, άνθρωπος κατέ- 
χων τοιαύτην θέσιν. Έ γώ  πλέον διά τήν 
ίδικήν μου άμοιβήν δέν αναφέρω' είς έμέ, 
έστω δέν χρειάζεται καμμία άμοιβή, διό
τι ή ΰπόθεσις αυτη , κατ ’ οΰσίαν, δέν ά- 
πα ιτε ΐ  καί καμμίαν δικηγορικήν μεγαλο- 
φυίαν, έπειτα έχω ώς κανόνα' άπό τοΰς 
φίλους νά μή πέρνω οΰτε Ιν καπήκίον. 
Ά λ λ ά ,  είς πάσαν περίπτωσιν, διά τήν ΰ- 
πόθεσιν ταύτην,θά θυσιάσητε είκοσιπέντε, 
τριάντα, ίσως καί πενήντα χιλιάδας, ίσως 
δέ καί περισσότερα' θά συγκατατεθήτε 
είς τοιαύτην δαπάνην ;

—  Άφοϋ δέν δυνάμεθα νά πράξωμεν 
άλλως ! άνέσπασε τοΰς ώμους δ Πλάτων 
Βασίλειεβιτζ, ώσεί ύποτασσόμενος είς τήν 
τύχην του.

Ό  αδιάλλακτος βαρών έβύθισεν αυθις 
τό βλέμμα είς τό άπειρον καί διελογίζετο.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ΰπελόγιζεν 
δτι ίσως κατορθώσν) άφανώς καί λαθραίως 
νά καταπείση τόν σύζυγον νά συγκατα- 
νεύσν) είc όλιγωτέραν ποσότητα διά τήν 
εξαγοράν, είς δέκα, έστω καί δεκαπέντε 
χιλιάδας' έν τοιαύτν) περιπτώσει εις τό 
ιδιαίτερον δικηγορικόν θυλάκιόν του έν- 
δεχόμενον νά πέσουν δέκα μέχρι δεκα
πέντε χιλιάδας κέρδος' δέκα μέχρι δεκα
πέντε θά άπαιτήσγι ή διεξαγωγή τής ΰπο- 
θέσεως είς δώρα καί λοιπά, ώστε καί έκ 
τούτων θά ωφελείτο μικρά πράγματα' έν 
Ινί λόγω ΰπελόγιζεν ό φόν Σνίτσλη δτι 
εΰκόλως δύναται νά ώφεληθή τριάκοντα 
χιλιάδας, άν δχι πλειότερα, ώστε ή υπό- 
θεσις αΰτη ήτο κατάλληλος.

— Σάς προειδοποιώ, δτι θά προσπα
θήσω νά διεξαγάγω τήν ΰπόθεσιν ταύτην 
δσον τό δυνατόν οίκονομικώτερον ! έκοι- 
νοποίησεν ό βαρών διά τοιαύτης ειλικρί
νειας καί εΰθύτητος, αϊτινες οΰδεμίαν έ-



πρόδιδον αμφιβολίαν. Ά λ λ ’ οπως δυνηθώ 
νά γείνω, σχετικώς πρός δλους αυτούς 
τούς κυρίους, οϋτως είπεΐν, κύριος της 
θέσεώς μου, έζηκολούθησεν ούτος, κοά δ
πως κατά συνέπειαν μή διαταραχθώσιν 
οί χρηματικοί υπολογισμοί σας, σάς πα
ρακαλώ νά μοΰ είπατε μέχρι ποίου άριθ- 
μοΰ δύνασθε νά έπεκτείνητε τόν άνώτε- 
ρον όρον τής δαπάνης σας έπί τνϊς ύπο- 
θέσεως ταύτης ;

— Μμ  Ιστω μέχρι πενήντα χ ιλ ιά 
δων, έμόρφασεν δ Βελτίστσεφ' ναί, μέχρι 
πενήντα χιλιάδων, ούδέποτε δμως πλειό- 
τερα.

—  Τότε ή ΰπόθεσις αΰτη είνε σχεδόν 
τετελεσμένη ! παρρησία, ταχέως καί «έν- 
τ ίμω ς» ,  έπρόφερεν ό βαρών καί Ιτεινε τήν 
χεΐρα είς τόν Πλάτωνα.

Ό  Βελτίστσεφ έγνωστοποίησεν αΰτφ 
τήν διεύθυνσιν τοΰ ΒαλεριανοΟ Ιίοροβοφ, 
έμύησεν αύτόν είς ιδιαίτερα τινα περιστα
τικά  καί λεπτομερείας της ύποθέσεως, 
σχετικώς πρός τήν κοινωνικήν καί υλικήν 
θέσιν τοΰ «συζύγου» τούτου καί τών σχέ
σεων *του πρός τήν σύζυγόν του, ακολού
θως δέ, εΰχαριστημένος διότι θά δυνηθή 
νά δώσγι σήμερον θετικόν τινα λογαρια
σμόν τή Λιουδμήλ^, έπορεύθη πρός τήν 
τρυφεράν μητέρα της. Καθ’ όδόν είσήλθεν 
έντός κοσμηματοπωλείου, καί διά πάν έν- 
δεχόμενον, έζέλεζε κομψότατον βραχιό- 
νιον. ’ Ητο τοΰτο κόσμημα βαρύ καί λίαν 
πολύτιμον.

[Έ πετα ι ουνέχεια],
Λ γ α θ .  Γ . Κ ο ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ς

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ:

ΕΒΡΑΙΟΣ Κ ΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
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VICTORIEN SARDOU
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Ή  πρωτοχρονιά αυτη καί τ ’ Α γ ιο β α 
σιλιάτικα δώρα άνεκάλεσαν είς τήνμνήμην 
μου έπεισόδιόν τι τν ς̂ πολιορκίας τών 
Παρισίων, τό όποιον μοί περιποιεΐ όπω- 
σοΰν τιμήν καί καυχώμαι δι’ αΰτό.

"Ας Ιχϊ) θάρρος ό αναγνώστης ! Δέν θά 
τόν συνοδεύσω είς τά οχυρώματα οΰτε είς 
τάς προφυλακάς, ά λλ ’ άπλούστατα είς 
τήν όδόν Τρεβ ί ζ , είς τήν οικίαν τοΰ αρ
χαίου φίλου μου Δουταλλύ, πλουσίου χη
μικών προϊόντων κατασκευαστοΰ; συζύ
γου άζιολόγου γυναικός, πατρός θελκτι
κής θυγατρός, δεζιοΰ βιομηχάνου, φιλο- 
«άτριδος, ολίγον τ ι τρελλοΰ διά τά πο
λ ιτ ικά  άλλά καλλίστου άλλως άνδρός.

Καταληφθείς ΰπό τΐ)ς πολιορκίας τών 
Παρισίων , καθ’ ήν ώραν προητοίμαζε 
τά  κ ιβώτιά του διά νά άναχωρήσγ), πα- 
ρηγορεΐτο μέ τήν πεποίθησιν, δτι ή πό
λις δέν ήθελεν άνθέζγ) οΰτε όκτώ ήμέρας. 
Ά λ λ ’ ή κυρία Δουταλλύ, μάλλον περιε- 
σκεμμένη, ένησχολεΐτο ευθύς άπ’ «ρχής.

ϊνα έφοδιάστρ διά τών ζωοτροφιών τήν κα
τοικίαν, δπου περιεσύναζε τοσαύτην α
φθονίαν τών πρός τό ζήν έπιτηδείων,ώστε 
καί άν ή πολιορκία διήρκει τρεις μήνας 
περισσότερον, ή οικογένεια Δουταλλΰ^δέν 
θά έγνώριζε ποτέ τ ί  θά είπή πείνα. Είτα 
συνεπλήρου τά Ιργον της τοποθετούσα Ιν 
βουστάσιον έντός τοΰ μικροΰ κήπου της, 
ολόκληρον ορνιθώνα καί ενα προσέτι σηκόν 
διά χοίρους, οϊτινες τρεις μ·7)νας βραδύτε- 
ρον θά ήζιζον άντί χρυσοΰ.

Ά π ό  τοΰ 'Οκτωβρίου μηνός, τήν κα- 
τηυχαρίστουν, πρώτος δ ’ έγώ, τοΰ οποίου 
ή παροψίς έτίθετο έπί τής πραπέζης τής 
οίκογενείας τών Δουταλλύ τήν πέμπτην 
καί τήν κυριακήν τά έσπέρας καί δστις 
ευιησκον έκεΐ κ£τι τ ι ,  τό όποιον μέ άπε- 
ζημίου διά τάς καθ’ δλην τήν έβδομάδα 
στερήσεις. Πώς νά μή μένω έκστατικός 
κατά τάς ήμέρας έκείνας τής έλλείψεως 
τών αναγκαίων βλέπων σφογγάτον μέ λ ί 
πος ή τεμάχιον έλβετικοΰ τυροΰ άρδευό- 
μενα μέ έζαιρέτους οίνους, οΰδεμίαν συγ
γένειαν Ιχοντας — πράγμα σπάνιον —  
μέ τά χημικά τοΰ εργοστασίου προϊόντα ;

Δέν ήμην ό μόνος πεπιστευμένος τής 
φιλοζένου εκείνης τραπέζης συνδαιτυμών. 
Καί ετερος είχεν έκεΐ τήν παροψίδα του 
πλησίον της ίδικής μου. Ό  νεαρός Ά ν α -  
τόλιος Βρισσώ, πρώτος έπιστάτης τοΰ 
έργοστασίου, μέλλων συνέταιρος καί γαμ
βρός τοΰ Δουταλλύ.

Ό  αγαθός αΰτός νέος, μελαγχολικός, 
ισχνός, ολίγον τ ι  δειλός,ήτο σφόδρα έρω- 
τευμένος μέ τήν θυγατέρα τοΰ προϊστα
μένου του, τήν δεσποινίδα Γερτρούδην, 
ήτις δέν έφαίνετο αναίσθητοΰσα πρός 
τόν έρωτά του. Χωρίς ν’ άνταλλαχθώσι 
λόγοι, τήν ώς γαμβρού υποψηφιότητα 
τοΰ Βρισσώ έ'βλεπον οί Δουταλλύ μέ αρ
κετά καλόν δμμα, ώστε ή ενωσις τών δύο 
νέων ήτο πραγμα σιωπηλώς συμπεφωνη- 
μένον.

Κατά δυστυχίαν ό πόλεμος ανέβαλλε 
τήν λύσιν. Ό  δέ Βρισσώ, δεκανεΰς έν τή 
κινητή φάλαγγι τοΰ Σηκουάνα καί στρα- 
τωνιζόμενος έν τφ  στρατώνι τοΰ Α γ ίου  
Διονυσίου, έζεπλήρου τό τοΰ στρατιώτου 
καθήκον αΰτοΰ εΰσυνειδήτως,δπως Ικαμνε 
καί είς δλα τά άλλα πράγματα, ά λλ ’ ά 
νευ δισταγμοΰ, πρέπει βεβαίως νά τά εί
πω, καί έ'στελλεν είς τάν διάβολον τήν 
αίωνίαν έκείνην πολιορκίαν, ήτις έβρά- 
δυνε τήν εΰδαιμονίαν του καί τής οποίας 
τάς έργασίας έπέκρινεν άταράχως, κατά 
τόν ίδιον αΰτφ  τρόπον, ά λλ ’ οΰχί καί ά
νευ πικρίας,

Αί έπικρίσεις του αΰτα ι δέν έπαυον 
τοΰ νά παροργίζωσι τόν Δουταλλύ, δστις 
ήτο φανατικός ΰπέρ τοΰ στρατηγοΰ Τροσ- 
σοΰ.Τοΰθ’δπερ δέ σοβαρώτερον,ό «Χοόνος» 
έδημοσίευσε τότε σειράν άρθρων, έν οίς ό 
συγγραφεύς αΰτών άντικαθίστα τάς έν 
ταΐς έπαρχίαις στρατιωτικάς έργασίας 
κατά τήν εΰχαρίστησιν της παραληρού- 
σης φαντασίας του. Ό  δέ Δουταλλύ έ- 
λάμβανεν ΰπό σοβαράν εποψιν τά  ονειρο
πολήματα έκεΐνα. Έκέντα τόν χάρ
την μέ τάς μικράς του σημαίας, είς τά

οριζόμενα υπό τοΰ γράφοντας τ£ 
στρατηγικά σχέδια τοΰ « Χρόνου 
ήκολούθει έναγωνίως . τάς χειμερικάς 
έκείνας στρατιωτικάς πορείας καί έντός 
βραχείας προθεσμίας προέλεγεν άποφα- 
σιστικάς, νίκας. Ό  Βρισσώ, μή πιστεύων I 
ταύτας,άπετόλμα καί Ικαμνε δειλήν τινα 1 
αντιλογίαν. Ό  Δουταλλύ έζήπτετο ,’ πα- | 
ρωργίζετο, έγώ δέ παοενέβαινον έγκαίρως, 
ΐνα καθησυχάσω τήν φιλονεικίαν, άλλ ’ ό 
προϊστάμενος,έν τώ βάθει τϊίς ψυχής του, 
δέν παρηγορεΐτο διά τήν απώλειαν πα 
σών τών μαχών έκείνων, τάς οποίας ό έ
π ιστάτης άπεκώλυεν αΰτόν τοΰ νά τάς 
κερδήσγ).

Ή  παρουσία νέου τινός συνδαιτυιχόνος 
περιέπλεζεν Ιτι τήν θέσιν. Εσπέραν τινά 
φθάσας αργά έζεπλάγην ίδών τήν θέσιν 
μου, δεξι^ τής κυρίας Δουταλλύ, κατα- 
ληφθεϊσαν άπό άγνωστόν τ ι πρόσωπον έ- 
ρυθρόχρουν, εΰρύνωτον, θορυβοποιόν καί 
κομπορρήμον. "Εφερε γαλόνια λοχαγού 
έπί στολής φαντασιώδους έζαχθείσης έκ 
τών αχρήστων ένδυμάτων θεάτρου τινός, 
καί έφόρει υπερμεγέθη υποδήματα, έζ ών 
αδύνατον ήτο νά παραγνωρίσν) τις έ'να ή-
Ρω * ·  λ

—  Ό  κύριος Ροβιλλάρδος, μέ είπεν ό 
Δουταλλύ παρουσιάζων άλλήλους ημάς, 
λοχαγός τών ακροβολιστών.

Δέν είχον αποτελειώσει τό ρόφημά μου 
καί είχον προσηλωθή είς τόν Ροβιλλάρ- 
δον. Τά άνδραγαθήματα τοΰ παστρικού 
έκείνου πρέπει νά συνίσταντο είς τό ν’ ά- 
πογυμνοΐ τάς έγκαταλελειμμένας οικίας 
τών έπίπλων, τά  όποια ήδύναντο νά έμ- 
βάλλωσιν είς πειρασμόν τήν άπληστίαν 
τοΰ έχθροΰ καί είς τό νά έναποθέτϊ) αΰτά 
είς ασφαλή τόπον άγνοούμενον ΰπό τών 
ιδιοκτητών αΰτών . Άνιαρώς ήρώτων 
έμαυτόν πώς ό μέ σιαγόνα ίσχυράν έ 
κεΐνος οΰτιδανός είχε προσκληθή τήν έ- 
σπέραν έκείνην, ϊνα ροκανίθΐ ] τά έζ έλ- 
βετικοΰ τυροΰ μερίδιόν μας' ή κυρία Δου- 
ταλλΰ μοί έζήγησε τό πράγμα, οΰχί άνευ 
συγκινήσεως. Περί δυσμάς ήλίου ειχεν αρ
κετά έπικινδύνως κτυπήσει έπί τοΰ πεζο
δρομίου τοΰ Βουλεβάρτου Poissoniere, 
δπερ δλον ϊλαμπεν έκ πεπηγότος κρυστάλ
λου. Ό  Ροβιλλάρδος, δστις διήρχετο έ- 
κεΐθεν, τήν είχε φέρει είς τό πλησιέστερον 
φαρμακεΐον καί τέλος έπαναφέρει είς τήν 
οικίαν της έλαφρώς μεμολωπισμένην καί 
όπωσοΰν ζαλισμένην . Έ ζ εΰγνωμοσύνης 
δέν ήδυνήθη νά πράζγι άλλως, ή νά προσ- 
καλέσϊ) τάν σωτϋρα αΰτης είς τά δεΐπνον. 
Ή  έζήγησις αΰτη μ ’ένεθάρρυνεν.Ήλπιζον 
ν’ απαλλαχθώ τοΰ ήρωος μέ μόνην αΰτήν 
τήν φοράν.

Ό  κατεργάρης  δέν ήτο άνόητος. Έ λε-  
γεν, δτι άνεμιγνύετο είς μεγάλην τινά έ- 
πιχείρησιν ορυχείου τινός γαιανθράκων, 
ήτις ύπεχρέου αΰτόν νά διατρέχγ) δλην 
τήν Εΰρώπην καί λίαν γελοιωδώς μάς 
διηγείτο τάς τών ταζειδίων του αναμνή
σεις. Ό  πόλεμος, έλεγε, τόν είχεν έπα- 
ναφέρει είς Παρισίους, ών ή σωτηρία 
άπήτει τήν παρουσίαν του. Ώ ς πρός δέ 
τα ίς  πα λ η κα ρ ι α ig  του, έπί κεφαλής



τ3ν ακροβολιστών, εΰνόητον είνε, δτι 
δπεοέβαινον πάν δ,τι πιστευτόν. «Ό  
έχθρός κατετρύχετο έλεεινώς, δέν ή 
δύνατο πλέον ν’ άνθέξη ! . . .  Ms πέντε χ ι 
λιάδας λεβέντες,  ώς τοΰς ίδικούς του ή 
διοίρρνίζις τών τάξεων τοϋ έχθροΰ ήτο τε
τελεσμένη, κτλ. κ τ λ .» .  Μετ' εΰαρεσκείας 
iljuupia Δυυταλλΰ ήκροάτο τ ά ;  μεγίστας 
ταΰτα; ΰπερβολάς, ό δέ Δουταλλΰ μετά 
κόπου άνθίστατο ε’ις τήν έπιθυμίαν, ήν 
s‘Xe»v* δώση πίστιν είς αΰτάς. Ή  Γερ- 
τρούδη μόνη ήτο λίαν αδιάφορος.Ώς προς 
δέ|τον δυστυχή καχεκτικόν, ωχρότερος 
τήν έσπέραν έκείνην καί μάλλον κεχω- 
ομένος, ή άλλοτέ ποτε, έντός τοΰ υπέρ τό 
δέον εύρέος ύποχιτωνίου του, πάσχων δ’ 
έκτος τούτου άπό τήν γελοιωόεβτέραν  κα- 
καταρροήν, έφαίνετο ώς έξαφανισθείς ΰπό 
τ ί ;  γειτνιάσεως τοΰ μεγαλοσώμου έκεί
νου άνθρώπου,δστις δέν έφείδετο έπιτιθέ- 
μενος κα τ ’ αΰτοΰ, οΰτε τών δυσαρέστων 
υπαινιγμών, οΰτε τών πο ν η ρών  βλεμμά
των, οΰτε τών άπαρεσκουσών συγκρίσεων.

Έπενόησα πρόφασίν τινα ΐν ’ άπέλθω 
μετά τόν καφέ, ώς καταζαλισθείς ύπό 
τών καυχησιολογιών τοϋ κομπορρήμονος 
έκείνου δν ένόμιζον, δτι άπεχαιρέτων διά 
παντός. Ά λ λ ’ ε’ις τοΰτο πολΰ ήπατώμην, 
διότι τήν έπομένην Κυριακήν τόν εΰρον 
εί; τήν ιδίαν θέσιν' ε ίτα καί τήν πέμπτνιν 
καί έπί τέλους έλάμβανε μέρος είς δλα τά 
γεύματά μας.

Οΐ σύζυγοι Δουταλλΰ ήσαν κατα- 
γοητευμένοι. Ό  Ροβιλλάρδος μέ τήν 
φαιδρότητά του καί μέ τήν σχεδόν τρυ- 
φεράν έκείνην θωπευτικότητα, είς ήν οΰ
δεμία κατά τήν ηλικίαν έκείνην γυνή εινε 
αναίσθητος, είχε δελεάσει τήν κυρίαν 
Δουταλλΰ καί τόν παππάκην Δουταλλύ, 
ώς έκ τοΰ ένδιαφέροντος, δπερ έφαίνετο j 
δτι έλάμβανεν είς τάς στρατιωτικάς έρ- | 
γασίας τοΰ «Χρόνου» καί είς τήν μετατό- 
πισιν τών μικρών σημαιών έπί τού χάρ- J 
του. Ό  δέ Άνατόλιος, μάλλον ή άλλοτέ 
ποτε βυναγχωμένος ,  έχανε προφανώς είς 
έκαστον γεΰμα δλον τό έδαφος , δπερ 
πρός ζημίαν του κατέκτα ό θρασύγλωσ- 
σος έκεΐνος.

Η έλάττωσις τής ΰπολήψεώς του έ- 
ψάνη έπαισθητοτέρα πρό πάντων μετά 
τήν μάχνιν τοΰ Βουρζέ’ , καθ’ ήν ό άτυχης  [ 
νέος είχε γενναίως έκπληρώσει τό χρέος 
του, καί έξ ής μάς έπανήλθε πληγωμέ
νος κατά τόν πήχυν. Μάς διηγήθη τά 
της μάχης καί τά κατά τόν θάνατον τού 
Βαρόσου^ } φονευθέντος πλησίον αΰτοΰ, 
καί τήν έγκατάλειψιν καί τήν άποχώ- 
ρησιν καί άπαν το θλιβερόν έκεΐνο τέλος 
μάχγις ήρωικής μετά τοσοΰτον όδυνηράς 
αποθαρρύνσεως, ώστε παρ’ ολίγον ά λο
χαγός νά τόν άποκαλέση ρ ίψ α θπ ι ν  καί 
όειλόί'. Έάν δέ δέν τό έκαμε, τοΰτο βε-

1. Bourget, Γαλλιχόν χωρίον έν τή έπαρχια τοϋ 
Σηχουάνα 6 χιλιόμετρα Α. τοϋ Saint - Denis 
καί 11 ίμοια άπό τών Παρισίων, όπου,χατά τήν 7ΐο- 
λιορχίαν τών Παρισίων τβϋ 1870, συνέβη σφοδρά 
Χαί σπουδαία μάχη. Σημ. Μεταφ.

2 Έρνίστος Βαρόσος, αρχηγός τοΰ 12 τάγματος 
Τής χινητής τοϋ Σηχουάνα φάλαγγος, ήρωϊχώς πισ4>ν 
τφ 1870 ένώ ϋπερησπίζιτο τ ί Bourget. Σημ.Μεταφ.

βαίως έγένετο έκ σεβασμοί πρός τούς οί- 
κοδεσπότας' άλλά μάς έδωσε καλώς νά 
τό καταλαβωμεν. Μεθ’ όποιας εΰγενοΰς 
άγανακτήσεως άπέδειξεν δτι, άν οί άκρο- 
βολισταί ήσαν έκεΐ, τό πράγμα ήθελε 
λάβη πάσαν άλλην τροπήν. Τότε δ’έξα- 
πτόμενος μάς διέγραψεν έν συντόμψ σχέ- 
διον έξόδου έκ τών υψωμάτων τοΰ^Μοντ- 
μορανσύ, τών Κορμηλλιών μετά διαβά- 
σεως τοΰ Ίσάοας*, πορείας πρός τήν 
Ρουέν, είτα θριαμβευτικής άφίξεως είς 
τήν Χάβραν —  τό όποιον συνεκίνησε μέ- 
χρις ενθουσιασμού τόν Δουταλλύ . Καί 
ταύτα , ένώ ό ταλαίπωρος Άνατόλιος ύ- 
πέφερε τεταπεινωμένος καί ήνοχλεΐτο έκ 
τής είσέτι αίμασσούσγ)ς πληγής του, πρός 
ήν οΰδείς ή ή Γερτρούδη καί έγώ προσεί- 
χομεν.
’ Τήν έπιοΰσαν είχε προσβληθή έκ π υ 

ρετού, ήτο κλινήρης καί έπί τινας έβδο- 
μάδας άπουσίαζεν έκ τών συνεστιάσεών 
μας. Ό  λοχαγός μετά ζέσεως έθεσε τάς 
βάσεις τών απαιτήσεων του διά τήν 
χεΐρα τής δεσποινίδας Γερτρούδης, καί 
ή διάθεσις τών γονέων δέν ήτο τοιαύτη, 
ώστε νά τόν άποθαρρύνη. Καθ' ήν δέ ή
μέραν επανήλθε πρός ήμάς έν άναρρώσει 
καί ισχυρότερος ή άλλοτέ ποτε ό Ά ν α τό 
λιος μοί έφάνη ώς βέβαιον, δτι ή Γερ- 
τρούδη είχε τούς όφθαλμοΰς έρυθροΰς καί 
δτι κατά τήν ήμέραν έκείνην είχε συμβή 
άκροβολισμός τις μεταξύ αΰτής καί τής 
υπέρ ποτε άλλοτε προκατειλημμένης 
ύπέρ τοΰ Ροβιλλάρδου μητρός της. Ε ν 
νόησα δτι καιρός ήτο νά παρέμβω ΰπέρ 
τών ταλαιπώοων έκείνων παιδιών. Α κρ ι
βώς δέ ή ήμέρα έκείνη ήτο ή τελευταία 
τοΰ έτους καί έπειδή, φυσικφ τ φ  λόγψ, 
ώμίλουν περί τοΰ νέου έτους,τό όποιον έ- 
μέλλομεν νάσυνεορτάσωμεν οίκογενειακώς.

— Μά τήν αλήθειαν, αγαπητή μου κυ
ρία Δουταλλύ, άνεφώνησεν ό λοχαγός, 
πρέπει ώς άγιοβασιλιάτικον δώρον νά σάς 
κάμω μίαν έκπληξιν.

Τοΰτο δέ μοί ένέπνευσε τήν ιδέαν νά 
προετοιμάσω τήν ίδικήν μου.

Τήν αρχιχρονιάν ό Δουταλλύ μάς ύπε- 
δέχθη μέ ανοικτάς άγκάλας καί εΰθυμος. 
Ό  τά στρατηγικά σχέδια γράφων έν τφ  
«Χρόνω» ειχεν έσχάτως κατατροπώσει 
κατά κράτος τόν πρίγκηπα Κάρολον είς 
τά πέριξ τοΰ Έβρέ, άφοΰ «ροσείλκυσεν 

ί αΰτόν έκεΐ διά προσπίποιημένης ύποχω- 
ρήσεως, ήτις ήτο Ιν τών ένδοξοτέρων 
στρατιωτικών κατορθωμάτων τών νεω- 
τέρων χρόνων. Ό  Δουταλλΰ μάς προσ- 
έφερε τήν καλήν ταύτην είδηβιν, ώς ά- 
γιοβασιλειάτικόν μας δώρον. Ό  δέ Ά ν α 
τόλιος, αΰτός ό ίδιος, έφερε κόνικλόν 
τ ινα , δν είχε συλλάβει μέ τόν βρόχον έν 
τή κατερημωμένη νήσψ τοΰΆγίου Διονυ
σίου' κόνικλα» οίκόθρεπτον μέν βεβαίως, 
ά λλ ’ έπανελθόντα είς τήν άγρίαν αΰτοΰ 
κατάστασιν. Ώ ς πρός δέ τόν λοχαγόν, 
οΰτος προσέφερε τή κυρία Δουταλλύ μέ- 
γαν σάκκον ζαχαροκρυσταλλωμένων κα- 
στάνων έντός γερμανικού κράνους.

1. Ίσάρας, ποταμός τής Γαλλίας πηγάζω ν μέν έν 
Βερολίνω, έχδάλλων δέ είς τόν Σηχουάναν. Σ. Μ.

— Α γ α π η τή  μοι κυρία, είπε μειδιών, 
δέν έξηρτάτο ή άπό έμέ νά σάς προσφέρω 
έντός τοΰ κράνους τούτου καί τήν κε
φαλήν τοΰ ιδιοκτήτου.

—  Πώς, Ικραξεν ή κυρία Δουταλλύ, 
καταπλαγεΐσα έ» τοΰ θαυμασμού, τόν έ- 
φονεύσατ* ;

— Διά νά σάς προσφέρω τό διά ζαχα 
ρωτά τοΰτο κυτίον, ωραία μου κυρία, καί 
τό όποιον, τολμώ νά είπω, δέν είνε δυ
νατόν νά κάμη ό καθε ίς .-

Παραλείπω τήν διήγησιν τοΰ συμβεβη- 
κότος τούτου, τοϋ οποίου καλώς έννοεΐτε, 
δτι ό γελωτοποιός έκεΐνος δέν μάς έλυ- 
πήθη τόσον, ώστε νά μή μάς είπη τάς 
λεπτομερείας του . Συσπειρωθείς έντός 
βαρελιού ειχε παραμονεύσει, κα τα λά 
βει έξ απροόπτου, ρέψει κατά γης τόν 
φέροντα τό κράνος έκεΐνο, δστις ήτο έ
σχατος πρόσκοπος καί είς πάλην έκ τοΰ 
συστάδην τόν ειχεν ά«οι»νίξει, διά νά μή 
προσελκύση τόν εχθρόν μεταχειριζόμενος 
τό περίστροφόν του ! . . .  Ώ  ! πόσον ό οί- 
κόθρεπτος κόνικλος, δστις καί αΰτός άπ- 
επνίγη, έφαίνετο έλεεινός πλησίον τοσοΰ
τον ένδοξου τροπαίου !

— Ώ ς πρός τόν έαυτόν μου, είπον, δέν 
έχω τήν ύπερηφάνειαν ν’ άνβαμιλλώμαι 
μέ τοσοΰτον άνδρεΐον, δσον δ λοχαγός' 
άλλ’έχω καί έγώ τήν μικράν μου έκπλη- 
ξιν. Ά λ λ ά  μόνον δέν έφθαβεν άκόμη, καί, 
έάν μέ πιστεύετε, ά.ς γευματίσωμεν, χω 
ρίς νά τήν προσμένωμεν.

Έκαθήσαμεν είς τήν τράπεζαν καί τό 
γεΰμά μας ήτο φαιδρότατον. Είχον σφά
ξει ενα χοίρον διά τό α ί ό έβ ιμ ο ν  τής  -ή- 
μερας  καί τό παραγεμισμένον του μέγα 
έντερον ήτον έπιτυχέστατον.

Έπίνομεν τόν καφέ, καί ήνά»τομεν τά 
σιγάρα μας, δτε δ υπηρέτες μάς άνήγγει- 
λεν δτι «υροβολιστήςτις,πρό ολίγου έλθών 
κατέθεσε τό δώρόν μου εΊς τήν αίθουσαν.

Μετέβημεν είς τήν αίθουβαν, έν ή τφ  
δντι τό κομισθέν άντικείμβνον ήτο τεθει- 
μένον έπί τραπέζης, περιτετυλιγμένον μέ 
χάρτην στιλβωτόν καί περιδεδεμένον μέ 
στενήν ταινίαν λευκήν.

—  Τί άρά γε νά είνε τοϋτο ; είπεν ή 
κυρία Δουταλλύ.

— Μήν έρωτάτε, αγαπητή μου κυρία, 
είνε όβούζιον.

— Όβούζιον ;
— Ό  Δουταλλύ πολλάκις μοί έξέ- 

φρασε τήν έπιθυμίαν ν’ απόκτηση Ιν ό
βούζιον, ά λλ ’ άληθινόν, τό όποιον νά έ- 
χρησίμευσε καί κατά παράκλησίν μου δ 
φίλος μου Ρολάνδος, συζυγάρχης, μοί 
στέλλει τοΰτο δά, τό όποιον έρχεται άπό 
τό όροπέδιον τοϋ Αβρόν1 δπου έλησμό- 
νησε νά έκραγή, δταν Ιπεσεν.

Έ νφ  έτι ώμίλουν έλυον τήν στενήν 
λευκήν ταιν ίαν, έσχιζον τόν χάρτην καί 
τό όβούζιον έφαίνετο μέλαν, άπαίσιον, 
άπαιλητικόν.

— Μά τόν θεόν, είπεν δ Δουταλλΰ μέ 
μαγεύεις θ ά  τό κάμω αιώρημα διά τό 
σ*ουδαστήριόν μου.

1. Πλησίον τών ΠαρισΙων, έπαρχία τοΰ Σηχουάνα 
χαί Μάρνου. Σ. Μετ.
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— Ά λ λ ’ άν δέν έξερράγη, άντέλεξεν 
ανήσυχος ή κυρία Δουταλλύ.

— Ώ  ! μή φοβήσθε, συνεφωνήθα κα
λώ ;  μετά τοΰ Ρολάνδου νά μή μο'ϊ τό 
στείλγ), ή άφωπλισμένον και κενόν ! Ά λ -  
λω ;  ίδοΰ καί ή έπιστολή του, διά τής ό
ποία ; μοί τό στέλλει.

Ή νέψξα  δ’ έπιστολήν τινα προσαρμο
σμένων είς τήν πλευράν τοΰ όβουζίου καί 
ήτοιμαζόμαν νά τήν άναγνώσω λίαν με
γαλοφώνως" άλλά κατά τήν άνάγνωσιν 
τ η ;  πρώτα; γράμμα; ή μορφή μου πρέπει 
νά έξέφρα σεν εκπληξιν, ε ίτα ανησυχίαν, 
καθότι άπαντες ανέκραξαν :

— Τί έχετε ;
—  Θεέ μου... έ'χω... Άκροάσθητε. . . 

Καί άνέγνων :
« 'Αγαπη τέ  φίΛε,

• Ίδοίι τό ζητηθέν όβούζιον. Πλήν δέν ήδυνήίην 
v i εΰρω ένταϋθα πυροβολιστήν τινα δυνάμενον νά τό 
άφοπλίστ|. Στειλατέ το είς τόν οπλοποιόν τής διόδου 
τοΰ Μελοδράματος, ό όποιος λίαν έπιδιξίως έχτελεΐ 
τήν έργασίαν αΰτήν. Ά λλά  πρό πάντων μέ τήν μεγα- 
λειτέραν προφύλαζιν. Οΰιε τήν έλαχίστην σύγχρουσιν, 
είτε πρόσψαυσιν, διότι, ϊνα έχραγή τό όβούζιον, δέν 
απαιτείται η ή διάρρηξις τής παχύτητος ένός φύλλου 
χάρτου...»

Διεκόπαν υπό κραυγών φρίκη;.
—  Πάρετέ το δά άπ ’ έδώ, έκραύγαζεν 

ή κυρία Δουταλλύ ... Εινε φρικτόν ! . . .  Τό 
όβούζιον τοΰτο μέσα εί; τήν αίθουσανμου!

— θεέ μουΐείπον έκτείνων τήν χεΐρα...
—  Μή τό έγγίζετε ! . . .
—  Ησυχάσατε ! Μή φοβήσθε ! ό πυ- 

ροβολ.ιστής έκεΐνο;, δστι; τό Ιφερε θά τό 
πάρει όπίσω.

— Ά λ λ ά ,  κύριε, είπεν ό υπηρέτης τρέ- 
μων έπί τής φλοιόΖς τής θύρα;, ό πυροβο- 
λ ισ τή ;  άπήλθεν.

Νέαι αναφωνήσει; !
—  Τότε, είπον, έγώ ! . . .
—  Σοί τό απαγορεύω ! ανέκραζε ζωη- 

ρώς δ Δουταλλύ. Δέν Ιχει; τήν δύναμιν 
νά τά ΰπάγιρ; Ιω ; εί; τήν δίοδον τοΰ Με- 
λοδράματο; διά μ ια ;.  Δέν θά εκαμνε; 
άλλο, ή νά τά άφάσ?ι; νά πέσ·/) εί; τόν 
δρόμον, έπάνω εί; τήν κλίμακα, ή μέσα 
είς τόν άντιθάλαμον !

Ή  κ. Δουταλλύ προσεκολλάτο εί; έμέ.
— "Οχι ! δχι σεΐ; ! . . .  Είνε παρά πολύ 

έπικίνδυνον ! . . .  "Οχι σε ίς !
— Τοΰτο δά, ποοσέθεσεν ό Δουταλλύ* \

εινε Ιργον στρατιώτου, καί στρατιώτου 
ρωμαλέου ! Ευτυχώ; Ιχομεν τάν λοχαγόν.

—  Έ γώ  ; ειπεν ό λοχαγός.
—  Έ !  βέβαια, άγαπητέμου, είσαι δυ- 

νχτώ τατο ; καί καμωμένος διά τέτοιες 
δουλειές.Σείς παίζετε μέ τάς σφαίρας τών 
πυροβόλων καί μέ τά όβούζια, δπω; Ινας 
μαθητής παίζει μέ τάς σφαίρας τοΰ σφαι
ριστηρίου καί μέ τά τόπ^α του.

—  Μέ συγχωρεΐτε . . . .  μέ συγχωρεΐτε, 
άντέλεξεν ό λοχαγός, δστις ώχρίασεν ολί
γον. Έ ν  όβούζιον . . .  Διάβολε ! . . .  Καί 
δέν είνε δυνατόν νά προσμένουν εω; αυ - 
ριον καί νά βάλουν νά τά πιάσουν ; ..

Ά λ λ ’ ίι κυρία Δουταλλύ άνεβόησεν :
— Αυριον ; . . .  Διά νά μήν κλείσω ’μάτι 

δλην τήν νύ*τ α. Θά προτιμήσω κάλλιο ν 
νά ύι?άγω νά κοιμηθώ είς τό ξενοδοχεΐον.

Ένταΰθα όΆνατόλιος Ιλαβε τάν λόγον.

ί Κ Λ Ε Κ Τ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α

— Μείνατε είς τήν οικίαν σας, κυρία" 
έγώ θά υπάγω τό όβούζιον.

Ό  Δουταλλύ τόν έσταμάτησεν.
— Είσθε τρελλός, φίλε μου. Μόλις ανα

λαμβάνεις καί μ  ̂ τόν πάσχοντά σας βρα
χίονα ! . . .  Επ ιθυμείτε  νά άνατινάξητε τήν 
οικίαν είς τόν αέρα ;

—  Πράγματι, είπον, τοΰτο δέν είνε 
δουλειά δι’ ενα ασθενή.

— Άλ7.ά διά τάν λοχαγόν, ύπέλαβεν 
ό Δουταλλύ. Είς αυτόν μόνον έχω πεποί- 
θησιν. —  Έλόίτε, λοχαγέ, φανητε πρόθυ
μος. Πάρετε τό τέρας τοΰτο καί άπελευ- 
θερώσατέ μας άπό τόν έφιάλτην αΰτόν !

Ό  λοχαγός κατά τήν στιγμήν έκείνην 
ήτο έκτός έαυτοΰ, τοΰτο ήτο φανερόν. 
Ά λ λ ά  δέν ήτο έζ έκείνων, οΐτινες τά χά
νουν τόσον εύκολα.

— Πράγματι, είπε μειδιών, τοΰτο μοί 
ανήκει δικαιωματικώς. Ήθελον μόνον νά 
είπω, δτε πρό όλίγου μέ διεκόψατε, δτι 
νά σακώσγι Ινας πεζός τά πραγμα αΰτό 
είνε παρά πολΰ έπικίνδυνον. Τό έδαφος 
είνε όλισθαρόν, καί Ιν μόνον στραβοπά- 
ταμα άρκεΐ νά φονεύσΥ) μέσα είς τόν δρό
μον δέκα ανθρώπους. Ή  μεταφορά του 
δι’&μάξας είνε ά μόνα λογική.

—  Ά λ λ ά ,  άνταπήντασεν ό Δουταλλύ, 
μία όίμαξα κατά τήν στιγμήν αΰτήν ; . . .  
Τά ; απαριθμούν.' Ολαι σχεδόν εινε ήγγα -  
ρευμέναι διά τά κινητά νοσοκομεία.

— Μπά, είπεν δ λοχαγός. Ό  στρατη
γός Σμίτς, δστις μέ έφερεν είς τήν οικίαν 
σα;, γευματίζει εί; τοΰ Βρεβάντου, ή δέ 
αμαξά του τόν αναμένει εί; τήν θύραν 
τοΰ πανδοχέω;. Θά τόν παρακαλέσω νά 
μοΰ τήν δανείσγ).Είνε φίλο; μου.Είνε δου
λειά τελειωμένη. "Οσον μόνον νά έμπορ- 
πήσω τόν τελαμώνά μου καί νά υπάγω 
Ιως έκεΐ· Δέκα λεπτά, Ιν τέταρτον τή ;  
ώρα; τό πολΰ πολύ.

—  Πηγαίνετε γρήγορα, είπεν ή κυρία 
Δουταλλύ. Θαρρώ πώ ; θ' άποθάνω, κατά 
τό, χρονικόν τοΰτο διάστημα.

—  Τρέχω, άγαπητή κυρία. — Ταΰτα 
δ ϊλ έ γ ω ν  ό λοχαγό; έλάμβανε τό πηλί- 
κιόν του, τάν μανδύαν του καί τό Ιστριβε.

Καί μέ τάν τρόπον δι' οΰ κατρακυλών 
κατέβαινε τήν κλίμακα, ή το πρόδηλον δτι 
έβιάζετο.

Έπανήλθον πάλιν ε ί ;  τήν αίθουσαν, 
δπου έπεκράτέι ή κατάπληξις. Ή  κυρία 
Δουταλλύ άμφεταλαντεύετο μεταξΰ τής 
έπιθυμία; τοΰ νά φ'Jγγΐ καί τοΰ πόθου τοΰ 
νά έπαγρυπνή έπί τοΰ όβουζίου. Χωρίς 
νά φζνώ, δτι το ήθελον, παρετήρουν τήν 
ΰπά τή ;  σελήνη; φωτιζομένην όδόν.

— Ητο τόσον άτλοΰν νά μ’ άφίσητε 
νά τά πάρω, ύ τεψ.θόριζεν δ Ά νατόλ ιο ; .

—  Έ λ α ,  σιωπΖτεΙ ύπέλαβεν δ Δου
ταλλύ, εκπλχγείς ολίγον διά τήν άτάρα- 
χον γενναιότητα τοΰ νέου έκείνου. Αΰτή 
ή δουλειά είνε πολΰ καταλληλοτέοα διά 
τον λοχαγόν.

— Φθάνει μόνον, είπε στενάζουσα ή κ. 
Δουταλλύ νά μή μα; κάμη νά τάν άναχέ- 
νωμεν παρά πολλήν ώραν.

—  Ό  η  θά τάν άναμένωμεν, αγαπητή 
κυρία, τή είπον μετά πολλή; φαιδρότα

το ;,  είμπορεΐτε νά είσθε βεβαία, διότιΙ 
δέν θά έπανέλθει.

— Δέν θά έπανέλθει ;
— Βεβαίω; δχι. Διά νά υπάγνι είς τοΰ] 

Βρεβάντου ό δρόμος του ήτο νά δνέλθηΙ 
τήν πρός τά δεξιά όδόν, ένφ αΰτός προΙ 
όλίγου άπεμακρύνθη λαβών τήν πρός τά 
αριστερά καί μάλιστα αρκετά ζωηρώς.

— Νά 8ά ! Καί τί σημαίνει τοΰτο ;]
— Τοΰτο σημαίνει, φίλε μου Δουταλ

λύ, δτι δ λοχαγός σας είνε Ινας ραδιοΰρ- 
γος καί δτι χαίρω δτι έχάλασα τά σχέ
δια τοΰ καυχησιολόγου έκείνου διά μέσου 
τοΰ μηχανήματος τούτου.

Καί λαμβάνων Ιν λεύκωμα φωτογρα
φιών κατέφερα μέ αΰτό βίαιο* κτύπη
μα έπί τής κορυφής τοΰ όβουζίου, τά ό
ποιον διερράγη είς άπειρα τεμάχια .. . σο
κολάτας ! Ητο έκ σοκολάτας ! καί κα- 
τέσπειρεν έπί τοΰ τάπητος άπειρον π λή 
θος μυδραλίων έκ σακχαρωτών, σακχαρο- 
πήκτων αμυγδάλων καί πιστακίων !

Μέγας καγχασμός έχαιρέτισε τήν Ικρη- 
ξιν καί δύναμαι νά είπω τήν λύσιν ταύτην.

Διότι τρεις μήνας βραδύτερον δ Ά ν α 
τόλιο; ένυμφεύετο τήν Γερτρούδην.

Καί περί τοΰ λοχαγού οΰδεμία πλέον 
είδησις !

Ε π α μ ε ι ν ο ν δ α ε  Α λ ε ε α κ η ς

Ε Κ Ε Ι !
Έ χ ε ΐ ,  οπου ολα τά Διδακτ ικά,  Β ι β λ ί α  καί ολΑ 

τά Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά ,  και τά Μ υ θ ι σ τ ο ρ ή μ α τ α  κα\ 
τά Δράμα τα  καί τά π ο ι ή μ α τ α  οΛα,  μέ ολα μας 
τά η  μ ε ρ οΧόγ ι α  καί τούς απείρους * Η με ρ ο δ ε ί κ τ α q 
και * ΑτΛαττας ,  έ κ ε ΐ  οπου ή εξαίρετος γ ρ α φ ι κ ή  
ϋΧη κχ\ ολα έν γένει τά χ ρ ε ι ώ δ η  τ ο ΰ  γ ρ α φ ε ί ο υ  
κα\ τά μύρια πρωτοχρονιάτικα δώρα, μέ τάς άπιστεύ- 
τους τιμάς των, έ χ ε ΐ  οπου κα\ αύτό άκόμη τό μ ό τ ο ν  
έκ τών’Αγγλικών Επανορθωτικόν τής κόμης φάομακον, 
τό περιζήτητον HEBE’S HAIR RESTORER "πω
λείται άντι δρ. 7 ! ε κ ε ί  οπου άδιακόπως συρρέουσιν 
ολαι και ολοι καί μέ ολα τους τ ’ άγγελου5άκια, έκιι 
εις τό Β ι61 ι ο ι ζ ωλ ε ϊ ο τ  καί ΧαρτοπωΛεΐ οτ  · Κ ο - 
ρ ι τ τ η c·, έν τη όδω Προαστείου άρ. 10, έχεΤ, έ χε?  
πωλείται κα» ή έσ/άτως υπό τοΰ κ. Γ . Μαυρογιάννη 
έκίοθεΤσα

U T O P I A  T O N  IONI QN ΝΗΣΩΝ,
έ κ ε ΐ  κα\ τά έξαιρέτω; χρυσόδετα

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
τοΰ κ. Τσακχτιάνου, τό κάλλιστον τοΰτο δώρον διά 
τήν Α' τοΰ έ τ ου ς  a m  δρ. 3.50, έλεύθερον ταχυδρο
μικών, έ κ ε ΐ  κα\ τό περιζήτητον

Α Τ Γ Ι Κ 3 Ν  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
τοΰ ’Ασωπίου μα;, δ ανθηρότατος αυτός παπποΰς Ο
λων των Ε λληνικών 'Ημερολογίων, μέ ολαις τής 
πολλα'.ς και μεγάλαις χάραις κα\ τή μικρή μικρή τ ι
μή του, ήτις εΤν» διά μέν τόΈσωτιρικόν φρ.4,50, διά 
δέ τό Εξωτερικόν φρ. 5 αδετον, κα\ φρ. 5,75 διά 
τό ’Εσωτερικόν καί 6 διά τό Εξωτερικόν χρυσδε- 
τον, έ κ ε ΐ  καί τό χαριέστατον

Η Μ ΕΡΟ ΛΟ ΓΙΟ Ν  Τ Η 3 ΕΦ3 Ϊ Ε Ρ Ι Δ 0Σ m  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν
μέ ολη το-j τήν λεπ:ήν-λεπτήν καλαισθησίαν, πεμπό- 
μενον πανίαχοο άντι δρ. 1,20, έ κ ε ΐ ,  μάλιστα έκεΤ, 
μέ ολη τήν πολυζηλευμένη ώμορφιά τοο καί

τοΰ Ρωμι^ου 6 Καζαμίας 
με μς-κράς καινοτομίας

Κ’ εις μέν τό Εσωτερικόν λεπτά πενήντα ή τιμή, 
ε\ς δέ τό Εξωτερικόν έξήντα κχ'ι προπληρωμή.

έ κ ε ΐ — άλλά κχ\ ποΰ άλλοΰ άπό έ χ ε ΐ — εύρισκον- 
τχι οι μέ τόσην κχλχισθησίχν χρυσοδεμένοι τόμοι τών

ΕΚΛΕΚΤΩΝ Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν
τών όποιων ή άτόκτησις εΤνε ίργοι# μεγίστης άπολαύ- 
σδω;· εΤνε άπόκτη^ις ολοκλήρου μυθιστορηματικής; βι
βλιοθήκης .

Αος«6ν δ\χ; κχΐ δ \ ο ; ]μ α ς  4«»11

Τ ν χ ο γ ρ α φ β ΐ ο χ  Ι ο ρ ίν ν η ς , δδ οc Προασ τε ί ον  ά ρ ι θ . /Ο


